
Seniorzy nie dali się 
oszukać
Czas panującej pandemii 
COVID-19 to również okres 
aktywności przestępców, 
wykorzystujących obecną 
sytuację. Kolejny raz dali o sobie 
znać oszuści wyłudzający 
pieniądze przez telefon

czytaj na str. 2

Tysiące osób wróci 
do pracy w Czechach
Nie ma już obowiązkowej 
kwarantanny po przekroczeniu 
granicy RP stanowiącej 
granicę wewnętrzną w celach 
zawodowych, służbowych 
lub zarobkowych albo w celu 
pobierania nauki w Polsce 
lub państwie sąsiadującym

czytaj na str. 3

Przedłużenie  zasiłku 
opiekuńczego
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, 
który przysługuje rodzicom 
dzieci do 8 roku życia w związku 
z zamknięciem żłobków, klubów 
dziecięcych, przedszkoli czy 
szkół z powodu zagrożenia 
koronawirusem, jest przedłużony 
do 24 maja

czytaj na str. 7

5 kg amfetaminy 
i 5 zatrzymanych
Areszt dla pięciu mężczyzn – 
wśród których jest mieszkaniec 
Nowej Rudy – podejrzanych 
o wprowadzenie do obrotu 
znacznych ilości środków 
odurzających

czytaj na str. 8

Co z I Komunią św.?
Bp Marek Mendyk, biskup 
świdnicki, zaktualizował 
dotychczasowe wskazania dla 
duchowieństwa i wiernych na czas 
epidemii

czytaj na str. 14

Przedszkola otwarte – 
pytania i odpowiedzi

czytaj na str. 17
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Komisja zdrowia o sytuacji w mieście
omówienie bieżącej sytuacji odnośnie walki z koronawirusem, to jeden 
z tematów posiedzenia on-line Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie, które odbyło się w środę 6 maja

czytaj na str. 5

Zawierzenie naszego miasta

w uroczystość nMp królowej polski, w sanktuarium Matki bożej bolesnej 
na Górze wszystkich świętych w nowej rudzie-Słupcu, dokonano 
aktu Zawierzenia Nowej Rudy Maryi

czytaj na str. 14-15

Co tam panie w kulturze?
Miejski ośrodek Kultury w Nowej Rudzie 
z powodu epidemii koronawirusa 
z dnia na dzień musiał wstrzymać swoje 
funkcjonowanie i prace nad zaplanowanymi 
wydarzeniami. Mimo to nie rezygnuje 
z kontaktu z członkami funkcjonujących 
w ośrodku kultury sekcji, odkrywając 
nowe sposoby docierania do nich czytaj na str. 13
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orzeczenie lekarskie może zostać wydane przez innego lekarza, niż lekarz medycyny 
pracy. Taką możliwość dały pracownikom przepisy tarczy antykryzysowej. Dodatkowo 
cały czas istnieje możliwość zdalnego wydawania zaświadczeń. o czym powinni 
wiedzieć nie tylko pracownicy, ale także pracodawcy w kontekście zmian ustawowych

jak uzyskać orzeczenie lekarskie?

Czas panującej pandemii CO-
VID-19 to również okres aktyw-
ności przestępców, wykorzystu-
jących obecną sytuację. Kolejny 
raz dali o sobie znać oszuści 
wyłudzający pieniądze przez 
telefon. We wtorek usiłowali 
okraść czworo noworudzkich 
seniorów, podając się za człon-
ków ich rodzin. Na szczęście nikt 
nie dał się nabrać i powiadomi-
li o tym fakcie policję.

– We wtorek 5 maja czworo 
noworudzkich seniorów odebra-
ło telefony od osób podających 
się za członków ich rodzin lub 
znajomych, którzy zwrócili się z 
prośbą o pieniądze na zakup 
szczepionki na koronawirusa lub 
mieli wypadki drogowe. Oszuści 
domagali się pieniędzy w kwocie 
od 9 do 30 tys. zł. Żadna ze star-
szych osób nie uwierzyła w opo-
wiadane historie i po odłożeniu 
słuchawki powiadomiła policję 
– wyjaśnia podinsp. Wioletta 

Martuszewska, oficer prasowy 
kłodzkiej policji. – Czujność i 
rozwaga seniorów, którzy mogli 
stać się ofiarami przestępstw 
doprowadziła do nieudanej pró-
by wyłudzenia pieniędzy przez 
oszustów. Również przed oszu-
stwem uchroniły seniorów dzia-
łania profilaktyczne policjantów. 
Gdyby dali się oszukać, straciliby 
swoje oszczędności. Na szczęście 

dzięki czujności seniorów z No-
wej Rudy, nie doszło do oszustw 
– dodaje policjantka.

Policjanci przestrzegają przed 
nieuczciwymi osobami, które 
wykorzystując pandemię koro-
nawirusa, oferują płatne usługi 
lub wyłudzają pieniądze. O ta-
kich próbach oszustwa należy 
niezwłocznie zawiadomić poli-
cję.

Nowe przepisy dotyczą sytuacji, kiedy lekarz 
uprawniony do przeprowadzenia badania wstęp-
nego lub kontrolnego jest niedostępny. Ponadto 
zgodnie ze znowelizowaną w dniu 31 marca br. 
ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, lekarz 
inny niż lekarz medycyny pracy może nie tylko 
przeprowadzić badanie, ale również wydać sto-
sowne orzeczenie lekarskie.

warto zwrócić uwagę
• orzeczenie lekarskie będzie ważne 30 dni od 

dnia odwołania stanu epidemii,
• przeprowadzenie badania wstępnego lub 

kontrolnego i wydanie orzeczenia może nastąpić 
zdalnie. Wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy o wyko-
nywaniu zawodu lekarza i  lekarza dentysty, 
zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń 
zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i  wydawać 
orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności.

badania wstępne, kontrolne i okresowe – 
o czym pracodawca powinien pamiętać

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pra-
cownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego 

stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy 
na określonym stanowisku w  warunkach pracy 
opisanych w  skierowaniu na badania lekarskie, 
o  czym mówi artykuł 229 Kodeksu pracy. Do 
obowiązkowych badań należą m.in.:

• badania wstępne dla osób przyjmowanych 
do pracy,

• badania kontrolne dla pracowników niezdol-
nych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej 
niż 30 dni oraz w  przypadku udzielenia urlopu 
dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym 
niż 30 dni,

• badania okresowe dla wszystkich pracowni-
ków wykonywane w terminie wskazanym w orze-
czeniu.

Powyższe przepisy dotyczą dwóch pierwszych 
rodzajów badań, natomiast obowiązek dotyczący 
kierowania pracowników na badania okresowe 
został całkowicie zawieszony.

Termin ważności badań (przepisy przejściowe)
Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstęp-

nych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, 
których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., 
zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do 
upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagroże-
nia epidemicznego albo stanu epidemii.
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według rządowych wytycznych przedszkola i żłobki 
mogły być już otwarte od środy 6 maja. Nowa Ruda 
chce to zrobić dopiero od najbliższego poniedziałku 
11 maja, tłumacząc to koniecznością przygotowania 
placówek na przyjęcie dzieci oraz opracowanie nowych 
zasad funkcjonowania

Żłobki i przedszkola w całej Polsce zostały zamknięte od 
12 marca, od wprowadzenia w kraju stanu epidemii korona-
wirusa. Od tego czasu systematycznie wydłużano czas ich 
zamknięcia. Pod koniec kwietnia, premier Mateusz Mora-
wiecki ogłosił, że samorządy będą mogły przywrócić dzia-
łalność żłobków i przedszkoli od 6 maja. Ma to być wyjście 
naprzeciw potrzebom rodziców, którzy muszą wrócić do 
pracy np. pracowników służby zdrowia, służb mundurowych 
czy pracowników handlu. Według jego zaleceń to właśnie 
ich dzieci w pierwszej kolejności powinny skorzystać z opie-
ki instytucjonalnej.

– Od 6 maja możliwe jest otwarcie przedszkoli i żłobków. 
Podjęliśmy decyzję, że w Nowej Rudzie placówki te zostaną 
uruchomione od poniedziałku 11 maja. Chcieliśmy, żeby 
jeszcze ten kończący się właśnie tydzień posłużył nam na 
przygotowanie przedszkoli i  żłobka do funkcjonowania na 
trochę nowych zasadach – tłumaczy burmistrz Tomasz Kiliń-
ski. – Są wytyczne w jaki sposób powinny te placówki funk-
cjonować, w jaki sposób powinny stosować środki ostrożno-
ści, zabezpieczenia, dezynsekcji. Wiem, że już niektórzy 
z  mieszkańców zadeklarowali chęć korzystania zarówno 
z przedszkoli jak i żłobka – dodaje.

Obostrzenia sanitarne m.in.:
• dyrektor przyjmie tylko określoną liczbę dzieci, pierwszeń-
stwo będą miały pociechy medyków i innych służb,
• samorząd zapewni maseczki, płyny dezynfekujące itd.,
• dzieci nie będą nigdzie wychodzić np. na spacery,
• dzieci nie mogą przynosić do przedszkola swoich zabawek.

Od poniedziałku 4 maja ponownie możemy odwiedzać Ga-
lerię Sztuki „Mozaika” w Nowej Rudzie przy pl. Grunwaldzkim 1.
– Zmienił się tryb pracy. Otwarte w dniach od poniedziałku 
do piątku godz. 12.00-16.00 – poinformowała na profilu 
społecznościowym Beata Jańdzio. – Niestety, do odwołania 
nie będą odbywać się zajęcia Sekcji Plastycznej dla Dorosłych 
oraz wernisaże – dodała.
Zapraszamy serdecznie!

Przedszkola i żłobek 
już od poniedziałku

Galeria Sztuki „Mozaika” 
ponownie otwarta

Tysiące osób wróci 
do pracy w Czechach

Nie ma już obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę 
wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób 
wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu 
pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym

– Mam bardzo dobre infor-
macje dla wszystkich pracowni-
ków i uczniów, którzy pracują 
lub uczą się u naszych sąsiadów, 
czyli w Niemczech, na Litwie, na 
Słowacji i w Republice Czeskiej 
– napisał na portalu społeczno-
ściowym premier Mateusz Mo-
rawiecki. – Od dnia 4 maja będą 
mogli wrócić do pracy i nauki. 
Nie będą musieli przechodzić 
obowiązkowej, 14-dniowej kwa-
rantanny. Po analizach epide-
miologicznych i we współpracy 
z rządami wspomnianych krajów 
oraz po konsultacjach z samo-
rządami podjęliśmy wspólnie tę 
ważną decyzję, na którą czekali 
pracownicy transgraniczni i ich 
rodziny. Przyrost nowych zaka-
żeń jest relatywnie niski i stabil-
ny. Nie wygraliśmy z epidemią, 
ale mamy ją w coraz większym 
stopniu pod kontrolą. Możemy 
więc działać bardziej zdecydo-
wanie, aby życie gospodarcze 
mogło znowu zacząć nabierać 
tempa. Jednocześnie musimy 
pamiętać, że przedwczesne 
otwarcie granic to duże ryzyko. 

Dlatego wyważenie interesu 
ekonomicznego pracowników 
transgranicznych i bezpieczeń-
stwa waszych wspólnot samo-
rządowych to spacer po linie. W 
żadnym wypadku nie możemy 
stracić równowagi. Priorytetem 
jest bezpieczeństwo ludzi. Jeśli 
dopuścimy do reaktywacji wiru-
sa na terenach przygranicznych 
zaprzepaścimy to co udało się 
dotychczas osiągnąć. Musimy 
nadal z żelazną konsekwencją 
przestrzegać zasad bezpieczeń-
stwa sanitarnego i jednocześnie 
być w ciągłym dialogu z miesz-
kańcami – to pozwoli obniżyć 
napięcie. To kwestia odpowie-
dzialności za mieszkańców po-
szczególnych powiatów i moi 
rozmówcy świetnie to rozumie-
ją – dodał.

Od 4 maja nie ma kwarantan-
ny dla uczniów i pracowników 
transgranicznych. Zasada ta nie 
obowiązuje jednak osób, wyko-
nujących zawody medyczne. Dla 
tysięcy osób mieszkających w 
Polsce, a pracujących w Repu-
blice Czeskiej to doskonała in-

formacja. Po kilku tygodniach 
będą mogli wrócić do pracy. 
Problemem jest jednak obowią-
zek jaki nakładają na pracowni-
ków transgranicznych Czesi. 
Chodzi o comiesięczne testy na 
koronawirusa. Pracownicy trans-
graniczni apelują, aby władze w 
Pradze zniosły ten obowiązek, 
tym bardziej, że wykonanie testu 
jest bardzo drogie. W jednej z 
noworudzkich przychodni wy-
konanie testu kosztuje 550 zł. 
Chodzi o testy RT-PCR, których 
wynik należy przedstawić do 
72 godzin od przekroczenia gra-
nicy.

Brak kwarantanny odnosi się 
do osób przekraczających gra-
nicę RP stanowiącą granicę we-
wnętrzną, tj. z Niemcami, Cze-
chami, Słowacją i Litwą oraz ze 
Szwecją i Danią. Przekroczenie 
granicy w celach zawodowych, 
służbowych, zarobkowych albo 
w celu nauki w RP lub państwie 
sąsiadującym należy udokumen-
tować funkcjonariuszowi Straży 
Granicznej podczas kontroli na 
granicy.
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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

W XIII wieku Tatarzy trzykrotnie 
napadali na Polskę w odstępach 
plus minus 20-letnich. Dawali 
mieszkańcom czas na odbudowa-
nie kraju ze zniszczeń po ostatniej 
pożodze, wszak trudno o łupy na 
spalonej ziemi. Po napadzie na 
przełomie 1287/88, któremu Pola-
cy już stawili opór, następnego 
można się było spodziewać około 
1308 roku, a byłoby to wielkim 
nieszczęściem, gdyż w tych latach 
Władysław Łokietek miał dosyć 
własnych, europejskich wrogów 
(Brandenburgia, Czechy, Krzyżacy, 
Mazowsze) i obcych z Azji nie po-
trzebował. Jeżeli w tym czasie sko-
śnoocy nie pojawili się pod Krako-
wem to nie dlatego, że nie chcieli 
Łokietkowi przeszkadzać, ale zaję-
ci byli wojnami wewnętrznymi w 
imperium mongolskim. Po przyłą-
czeniu Rusi Halickiej do Polski mie-
liśmy kilkadziesiąt lat pokoju od 
Tatarów, a bywali nawet sojuszni-
kami Kazimierza Wielkiego prze-
ciwko Litwie, jak również Jagiełły 
w wojnie z Krzyżakami. Ponoć oko-
ło 3 tys. tatarskich wojowników 
uczestniczyło w bitwie pod Grun-
waldem. Kilka tysięcy osiedliło się 
na terenie Litwy i ci wiernie służy-
li nowej ojczyźnie. W późniejszych 
wiekach osiedlali się również na 
ziemiach Korony, a na Podlasiu 
mieszkają do dzisiaj. W połowie 
XIV  w. na terenach dawnej Rusi 
Kijowskiej inicjatywę przejęła Pol-
ska i Litwa. W 1362 roku książę 
Olgierd pogromił Złotą Ordę nad 
Sinymi Wodami i Litwa opanowała 
ogromne tereny nad Dnieprem, a 
jego następcy poszerzyli te zdoby-
cze i dotarli do Morza Czarnego. W 

połowie XV wieku w wyniku po-
działu Złotej Ordy na Krymie i ste-
pach czarnomorskich powstał Cha-
nat Krymski. Jeżeli w XIII wieku 
najazdy powtarzały się w okresach 
dwudziestoletnich, to od połowy 
XV wieku przez ponad dwieście lat 
najazdy tatarskie niszczyły Rzecz-
pospolitą dwa razy do roku, a zda-
rzały się i częściej. Zaczęły się w 
1422 roku, gdy Tatarzy podeszli 
pod Lwów. Obraz wielkiego najaz-
du w roku 1474 tak opisał świadek 
tragedii – Jan Długosz: „Wszystek 
kraj podolski, prawie w każdym 
zakątku, od człeka aż do bydlęcia 
zakrwawiony i sponiewierany, a z 
nim znaczna część Rusi wydały jęk 
bolesny, a wiele tysięcy ludzi płci 
obojga w wieczną niewolę zostało 
uprowadzone i zaprzedane”. I tak 
przez ponad 200 lat: Podole, Ruś, 
Ukraina i Litwa, a nawet wschodnie 
ziemie Korony, były rabowane i 
niszczone przez tatarskie czambu-
ły. Historycy szacują, że straty w 
ludziach mogły przekroczyć milion 
osób. Metody wojowania stosowa-
li niezmienne od czasów Czyngis-
-chana: rabowali wszelkie warto-
ściowe dobra materialne i zwierzę-
ta hodowlane, zaś mieszkańców w 
podeszłym wieku mordowali, a 
młodych brali do niewoli i sprze-
dawali handlarzom niewolników. 
Powodem najazdów była koniecz-
ność życiowa koczowników. Tatarzy 
praktycznie niczego nie produko-
wali. Śladowe rzemiosło, prymityw-
ne rolnictwo i takaż hodowla nie 
mogły zaspokoić potrzeb 300 tys. 
populacji, więc rabunek i handel 
niewolnikami stały się podstawową 
gałęzią gospodarczą ord tatarskich 

u l o k o w a -
n y c h  n a 
Krymie i na 
s t e p a c h 
czarnomorskich (Orda Krymska, 
Oczakowska, Budziacka, Nogajska). 
Jednym słowem był to pasożyt 
żyjący kosztem sąsiadów: Persji, 
Rusi Moskiewskiej, Litwy, Polski, 
Mołdawii, a nawet Węgier. Tatarzy 
organizowali trzy rodzaje wypraw 
„militarno-gospodarczych”. Wypra-
wy małe zwane „besz-basz”, w któ-
rych uczestniczyło kilkuset ordyń-
ców, często bez wiedzy chana aby 
uniknąć płacenia podatków. Były 
to najazdy typowo bandyckie na-
stawione na rabunek i jasyr. Średnie 
najazdy, zwane „czapuł”, też miały 
charakter łupieżczy, ale miały rów-
nież zastraszyć sąsiadów i przypo-
mnieć im o terminowości składania 
chanowi „upominków”, czytaj: co-
rocznego haraczu. Wreszcie wielkie 
wyprawy organizowane całymi 
siłami ordy z udziałem chana mia-
ły nie tylko rabunkowe cele, ale 
również militarne i polityczne. Po-
dejmowano je z powodu zobowią-
zań sojuszniczych, jak w przypadku 
sojuszu Krymu z Bohdanem Chmiel-
nickim w 1648 roku. Od 1475 roku 
Chanat Krymski podlegał Turcji, w 
związku z czym był zobowiązany 
do udziału w wojnach prowadzo-
nych przez sułtanów. W tym miejscu 
cisną się pytania: dlaczego państwo 
polsko-litewskie nie potrafiło roz-
wiązać problemu tatarskiego i jak 
na tym tle wygląda mocarstwowość 
Rzeczpospolitej trzydziestokrotnie 
większej niż Chanat Krymski, tery-
torialnie i demograficznie.

Trudne sąsiedztwa z Tatarami
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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

Policjanci ostrzegają 
przed oszustamiomówienie bieżącej sytuacji odnośnie walki 

z koronawirusem, to jeden z tematów posiedzenia on-
line Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie, które odbyło się w środę 6 maja

Komisja zdrowia o sytuacji w mieście
Czas panującej pandemii COVID-19 to również okres aktyw-

ności przestępców, wykorzystujących obecną sytuację. Poli-
cjanci przestrzegają przed nieuczciwymi osobami, które wyko-
rzystując pandemię koronawirusa, oferują np. szczepionki 
i wyłudzają pieniądze. O takich próbach oszustwa należy nie-
zwłocznie zawiadomić policję.

Pamiętajmy, że przestępcy, wykorzystując obawę związaną 
z pandemią koronawirusa, podejmują próby wyłudzania pie-
niędzy. W tym celu wciąż modyfikują swoje metody i wykorzy-
stują zaufanie głównie osób starszych do najbliższych. Policjan-
ci po raz kolejny przypominają o zasadzie ograniczonego za-
ufania.

Kłodzka policja apeluje o  zachowanie szczególnej ostroż-
ności, zwłaszcza przez osoby starsze, samotnie mieszkające. 
Prosimy o to, aby nie ufać nieznajomym i pod żadnym pozorem 
nie wpuszczać ich do mieszkań, nic od nich nie kupować i nie 
przekazywać im pieniędzy. Policja powiatu kłodzkiego ostrze-
ga przed wpuszczaniem do mieszkań osób obcych przedsta-
wiających się jako pracownice administracji budynków, inka-
sentów i domokrążców oferujących różnego rodzaju artykuły 

czy osoby oferujące 
pomoc dla osób ubo-
gich.

Gdy podejrzewa-
my, że mamy do czy-
nienia z oszustem, nie 
wahajmy się zadzwo-
nić pod bezpłatny nr 
telefonu 112.

W posiedzeniu Komisji Zdro-
wia i  Ekologii Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie oprócz radnych 
uczestniczył burmistrz Tomasz 
Kiliński, w obradach uczestniczyć 
miała również Jadwiga Radzie-
jewska, dyrektor Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej w Kłodzku, jednak 
natłok pracy jej na to nie poz-
wolił.

Przewodnicząca komisji Re-
gina Wałęsa poprosiła burmistrza 
o przedstawienie obecnej sytu-
acji w Nowej Rudzie związanej 
z koronawirusem.

– Jak wiadomo, dzisiaj w No-
wej Rudzie mamy 3 potwierdzo-
ne przypadki COVID-19 u miesz-
kańców miasta, sytuacja ta nie 
zmieniła się od tygodnia, nato-
miast na terenie gminy Nowa 
Ruda mamy 6 przypadków i tak 
wygląda sytuacja na ziemi no-
worudzkiej. Przeprowadzane są 
testy u kolejnych osób, niestety 
mieliśmy też sytuację z policjan-
tami z naszego komisariatu na 
kwarantannie, którzy też byli 
testowani. Wiadomo już, że jest 
na szczęście kilka ujemnych wy-
ników, a na kilka czekamy – mó-
wił Tomasz Kiliński. – Jeżeli cho-
dzi o miasto, to jak wiadomo, od 
4 maja uruchomiono niektóre 
obszary funkcjonowania, mam 
tu na myśli otwarte obiekty spor-
towe czyli kompleks przy ul. 
Kłodzkiej 16 – stadion, bieżnia, 
plac rekreacyjny przy hotelu, 
które funkcjonują z obowiązu-
jącymi ograniczeniami i ob-
ostrzeniami, tak że mieszkańcy 
mogą z nich korzystać. Zgodnie 
z decyzja rządu od 6 maja samo-
rządy mogą uruchamiać przed-
szkola i żłobki. My akurat jeste-
śmy w trakcie uruchamiania 
naszych placówek. Dzisiaj jest 
mi jeszcze trudno powiedzieć 
jak to będzie wyglądało, ponie-
waż nie mam pewności czy 
wszystkie placówki będą uru-
chomione. W każdej z nich, po 
rozmowie z rodzicami, zgłoszo-
no określoną ilość dzieci, które 

trafią do przedszkola, czy żłobka 
– dodał.

Jeżeli chodzi o Żłobek Miejski 
Nr 1 w Nowej Rudzie to już wia-
domo, że od poniedziałku trafi 
tam prawie połowa maluchów 
– 20 rodziców wyraziło chęć 
korzystania z tej formy opieki 
nad dziećmi na 42 rodziców.

– Jeżeli chodzi o oddziały 
przedszkolne, czyli przedszkola 
znajdujące się w szkołach, to tak 
naprawdę wszystkie szkoły uru-
chamiają po jednej grupie w 
Szkole Podstawowej nr 7, 2 i 6. 
Mamy wątpliwości, co do uru-
chomienia Przedszkola Nr 1, ale 
jak już wspomniałem, jesteśmy 
w trakcie ustaleń. Może być tak, 
że to przedszkole z uwagi na 
bardzo małe na ten moment 
zainteresowanie tylko 2 osoby 
nie zostanie uruchomione. Osta-
teczne decyzje w tej sprawie 
zapadną w piątek 8 maja. Posia-
dam też informację, że urucha-
miają się wszystkie przedszkola 
niepubliczne w Nowej Rudzie. 
Tak na dzień dzisiejszy wygląda 
sytuacja związana z tymi ostat-
nimi decyzjami rządu w zakresie 
uruchamiania niektórych obsza-
rów funkcjonowania społeczeń-
stwa – tłumaczył burmistrz.

Korzystając z możliwości rad-
ni zadawali burmistrzowi wiele 
pytań, niektóre z nich dotyczyły 
funkcjonowania przedszkoli i 
żłobka. Tego właśnie dotyczyło 
pytanie radnego Janusza Stanio-
chy, który chciał się dowiedzieć 
jak w żłobku czy przedszkolach 
zachowane zostaną wszelkie 
obostrzenia np. dotyczące za-
chowania odległości, wspólnej 
zabawy, czy jesteśmy na to przy-
gotowani, czy też robimy to na 
siłę?

– Zależy jak się na to spojrzy. 
Oczywiście sytuacja epidemio-
logiczna nie uległa żadnej zmia-
nie i tak naprawdę w momencie 
gdy te placówki zamykaliśmy w 
Powiecie Kłodzkim nie było ani 
jednego potwierdzonego przy-

padku. Można powiedzieć że 
teraz mamy ich więcej, ale czy 
mamy ich dużo – myślę, że nie. 
Taka jest decyzja rządu i myślę, 
że trzeba się spodziewać następ-
nych decyzji w kierunku urucha-
miania kolejnych obszarów funk-
cjonowania społeczeństwa za-
równo w gospodarce jak i w 
innych sferach – mówił Tomasz 
Kiliński. – Jest cały szereg zale-
ceń Głównego Inspektora Sani-
tarnego i kuratorium, i minister-
stwa, dotyczących powierzchni, 
małych grup, stosowania środ-
ków zabezpieczających itd. 
Moim zdaniem nie da się w tego 
typu placówkach uniknąć kon-
taktu między dziećmi, nawet gdy 
będzie to mała grupa dzieci z 
wychowawcą, to jest to jakaś 
grupa ludzi, w której będzie 
dochodziło do kontaktu. Dzieci 
nie będą w maseczkach, nie mają 
takiego obowiązku. Personel 
może być w różny sposób zabez-
pieczony, ale drodzy państwo, 
to nie będzie oddział zakaźny i 
nie będzie wychowawców w 
maskach i szczelnie zapiętych 
kombinezonach, a jak mówimy 
o żłobku to już w ogóle trudno 
to sobie wyobrazić żeby uniknąć 
kontaktu z tak małymi dziećmi, 
które choćby niektórym trzeba 
zmienić pieluchę. Najprawdo-
podobniej te dzieci płakałyby 
jak by je ktoś zostawił gdzieś, 
gdzie jakieś osoby „z kosmosu” 
w kombinezonach by je przej-
mowały. To jest chociażby z ta-
kich względów niewykonalne. 
Mamy świadomość, że jest ryzy-
ko występowania różnych sytu-
acji, które mogą mieć miejsca 
– odpowiedział burmistrz, który 
wspomniał też o dużej roli ro-
dziców.

– Jeżeli chcemy chronić oso-
by szczególnie zagrożone, nie-
dobrze by było, gdyby to babcia 
lub dziadek odprowadzali dziec-
ko do przedszkola. Tu tak na-
prawdę odnosimy się do rozsąd-
ku rodziców, opiekunów dzieci 
i sposobu w jaki docierają one 
do placówki, a nie z jej funkcjo-
nowaniem – zaznaczył Tomasz 
Kiliński.
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wirtualna wycieczka w znane i nieznane

od 4 maja bez godzin dla seniorów
Od poniedziałku 4 maja nie obowią-

zują już tzw. godziny dla seniorów.
„Godziny dla seniorów” obowiązywa-

ły do tej pory w sklepach między godz. 
10.00 a 12.00, od poniedziałku do piątku 
(do 19 kwietnia również w  weekendy). 
W tym czasie zakupy mogły robić tylko 
osoby, które ukończyły 65 rok życia.  
„W związku z licznymi postulatami w tym 

zakresie, zrezygnowano od dnia wejścia 
w życie projektowanego rozporządzenia 
z tzw. godzin dla seniorów. Podnoszono 
m.in. że w  tych godzinach tworzą się 
kolejki, co utrudnia zachowanie zasad 
tzw. dystansu społecznego” – napisano 
w uzasadnieniu do projektu rządowego 
rozporządzenia.

Dzisiaj (czwartek, 30 kwietnia) wraz 
z Agnieszką wylądowaliśmy na „Polskiej 
Saharze” – czyli Pustyni Błędowskiej. 
Największy w Polsce i jeden z większych 
w Europie obszarów piaszczystych roz-
pościera się między Kluczami a Błędowem 
(Dąbrowa Górnicza) i  liczy sobie ok. 33 
km2. Skąd się wzięła ta pustynia? Legen-
da mówi, że w dawnych czasach, kiedy 
w  okolicach Olkusza istniały kopalnie 
srebra i  ołowiu, terenami tymi władały 
diabły. Hałasy dochodzące z kopalń dia-
błom jakoś mocno przeszkadzały, posta-
nowiły więc kopalnie zasypać piaskiem. 

Wybrały się więc daleko (bo blisko nie 
było), by ten piasek przynieść sobie 
w  wielkich workach. Jeden z  diabłów 
przelatując z  ciężki worem piachu nad 
wysoką kościelną wieżą, zaczepił o  nią 
i worek się rozdarł. Przez powstałą wiel-
ką dziurę wysypał się cały piasek na 
miejscu, gdzie dzisiaj mamy pustynię. 
A tak naprawdę, to wszystkiemu „winna” 
jest epoka lodowcowa i następujące po 
niej liczne zlodowacenia. Do doliny, 
w której leży nasza pustynia nanoszone 
były piaski i  żwiry, a  działanie wiatrów 
i wody na cały teren nie sprzyjały poja-

wianiu się roślinności. Kiedy skończyły 
się lodowce, stopniowo cały obszar pokrył 
się lasami. Jest wiek XIII i olkuskie kopal-
nie działają bardzo intensywnie, a co się 
z tym wiąże, potrzebują olbrzymich ilości 
drewna do budowy i wzmacniania szybów 
kopalnianych. Piękną puszczę wycięto, 
a że jej podłoże stanowiły piaski i żwiry, 
powstała pustynia. Pojawił się specyficz-
ny mikroklimat, a zjawisko fatamorgany 
można zaobserwować do dzisiaj. W cza-
sie I  jak i  II wojny światowej pustynię 
wykorzystywano jako poligon wojskowy, 
a dzisiaj służy do ćwiczeń spadochronia-

rzom. W 2018 roku teren pustyni został, 
można by powiedzieć, zrewitalizowany 
i objęty ochroną przyrody. Pustynia Błę-
dowska była też niejednokrotnie planem 
filmowym. To tu właśnie kręcono sceny 
do filmów „Faraon”, „Jak rozpętałem 
II  wojnę światową” czy „W  pustyni 
i w  puszczy” a zespół „Bajm” nakręcił tu 
teledysk z  piosenką „Nie ma wody na 
pustyni”. Może tam kiedyś zajrzymy?

Z turystycznym pozdrowieniem
Anna Szczepan, Noworudzki UTW

fot. Wikipedia
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Przedłużenie dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia w związku 
z  zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z  powodu zagrożenia 
koronawirusem, jest przedłużony do 24 maja. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku 
braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu CoVID-19

Testy dla pracowników 
i mieszkańców DPS-ów
Na terenie województwa dolnośląskiego ruszył projekt 
profilaktycznych badań pod kątem koronawirusa 
SARS-CoV2, które będą wykonywane u pracowników 
i pensjonariuszy DPS-ów. Zadanie realizowane będzie 
przez wojska obrony Terytorialnej przy współpracy 
z wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz 
Dolnośląskim urzędem wojewódzkim

W  celu realizacji tego zadania zostanie wykorzystana do-
datkowa wojskowa karetka funkcjonująca w ramach utworzo-
nego zespołu interwencji kryzysowej. Zasadniczym zadaniem 
tego zespołu będzie pobieranie wymazów od mieszkańców, 
pracowników DPS, a także ich przekazywanie do właściwego 
laboratorium w  celu przeprowadzenia badań na obecność 
koronawirusa.

Harmonogram pracy karetki wojskowej został wstępnie 
opracowany, a szczegóły pracy uzgadniane będą z odpowied-
nimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, samorządami 
oraz domami pomocy społecznej.

Dodatkowo zespół interwencji kryzysowej będzie wspierał 
DPS-y w przeprowadzaniu triażu, ewentualnej ewakuacji, de-
kontaminacji pomieszczeń, sprzętu i pojazdów, a także w reali-
zacji szkoleń dotyczących wyeliminowania transmisji korona-
wirusa i  działaniach z  zakresu odtworzenia zdolności ich 
funkcjonowania.

Podejmowane działania mają na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców i pracowników dolnośląskich Domów 
Pomocy Społecznej.

Od 6 maja br. mogą być 
otwierane placówki opieki nad 
najmłodszymi dziećmi. Jest to 
jednak możliwość, ale nie obo-
wiązek. Będzie to indywidualna 
decyzja organu założycielskiego, 
podjęta we współpracy z powia-
towymi służbami sanitarnymi, 
po przeanalizowaniu sytuacji 
epidemiologicznej w rejonie oraz 
po konsultacji z rodzicami.

– Jeżeli placówka, do której 
chodzi dziecko, będzie otwarta, 
jednak nie zapewni opieki 
wszystkim dzieciom, rodzice tych 
dzieci nadal mogą wystąpić o 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
– wyjaśnia Iwona Kowalska-Ma-
tis regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. – Podob-
nie, jeżeli pomimo otwarcia pla-
cówki, rodzice nie zdecydują się 
na posłanie do niej dziecka z 
powodu stanu epidemii, również 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
będzie im nadal przysługiwał – 
dodaje.

jakie dokumenty są 
potrzebne do 
uzyskania 
dodatkowego 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 
pracę 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 ZUS, 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 
wypłacany 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 następuje z automatu, 
gdy wpływa do nas wniosek – 
sprawdzamy, czy wnioskodawca 
podlega ubezpieczeniu choro-
bowemu, (bo to z tego funduszu 
jest wypłata), czyli albo zapłacił 
jeszcze za marzec składkę albo 
złożył wniosek o zwolnienie ze 
składek lub o odroczenie płat-
ności. A to niestety trwa, dodam, 
że ustawowo ZAWSZE wniosek 
jest (i był wcześniej, bo tu się nic 
nie zmieniło) rozpatrywany do-
piero po upływie czasu, na jaki 
jest wnioskowany zasiłek). Nie-
stety, problem pojawia się, gdy 
do ZUS nie wpłynęła składka ani 
żaden z wniosków tj. o odrocze-
nie lub zwolnienie z płacenia 
składki. Przypomnę, że według 
przepisów przedsiębiorca ma na 
to wprawdzie czas do końca 
czerwca, ale w tej sytuacji lepiej 
żeby to zrobił jak najszybciej.

Więcej informacji na temat 
dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego: https://www.zus.pl/o-zus/
aktualnosci/-/publisher/aktual-
nosc/1/zmiany-w-dodatkowym-
-zasilku-opiekunczym/2551095
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Na podwójnym gazie z zakazem

Areszt dla pięciu mężczyzn – wśród których jest mieszkaniec Nowej Rudy – 
podejrzanych o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających

5 kilogramów amfetaminy 
i 5 zatrzymanych

Służby mundurowe 
informują

Pomoc osobom w kwarantannie. W poniedziałek 27 kwietnia 
noworudzcy strażacy dostarczali żywność osobom przebywa-
jącym na kwarantannie.
Pożar sadzy. W  poniedziałek 27 kwietnia strażacy otrzymali 
zgłoszenie o  pożarze sadzy w  budynku przy ul. Słonecznej 
w Nowej Rudzie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przepro-
wadzeniu rozpoznania ustalono, że pali się sadza w przewodzie 
dymowym, do którego podłączony jest piec c.o. (piec wygaszo-
ny przed przybyciem jednostek straży pożarnej) znajdujący się 
w piwnicy budynku.
Pomogli ekipie pogotowia. We wtorek 28 kwietnia  noworudzcy 
strażacy zostali poproszeni przez ekipę pogotowia ratunkowe-
go o pomoc w transporcie otyłego pacjenta (ok 150 kg) z trze-
ciego piętra budynku przy ul. Topolowej w Słupcu do karetki.
ugasili pożar. We wtorek 28 kwietnia strażacy uczestniczyli 
w akcji gaszenia pożaru suchej trawy na obszarze ok. 0,5 ha do 
którego doszło przy ul. Zdrojowisko w Nowej Rudzie.
Nie zachował odległości. We wtorek 28 kwietnia ok. godz. 
15.45 na ul. Świdnickiej w  Drogosławiu, 34-letni mężczyzna 
kierujący samochodem osobowym nie zachował bezpiecznej 
odległości od kierowanego przez 32-letnią kobietę samochodu 
marki Fiat i  doprowadził do zderzenia. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Pożar liści. We wtorek 28 kwietnia strażacy otrzymali zgłosze-
nie o pożarze liści przy ul. Kolejowej w Nowej Rudzie. Po przy-
byciu na miejsce zdarzenia zastępu straży pożarnej stwierdzo-
no pożar liści ok. 2 metry od drogi.
Zadymienie na Sokola. W  piątek 1 maja dyżurny Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w  Nowej Rudzie otrzymał zgłoszenie 
o zadymieniu mieszkania w budynku przy ul. Sokola w Drogo-
sławiu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu stwierdzono, 
że doszło do zadymienia w  kuchni. Lokatorka przewietrzyła 
pomieszczenie przed przybyciem strażaków. W  wyniku prze-
prowadzonego rozpoznania stwierdzono, że przyczyną zady-
mienia jest brak ciągu w przewodzie dymowym.
będzie remontował. W piątek 1 maja w Jugowie nieustalony 
sprawca po uprzednim otwarciu nieustalonym narzędziem 
kłódki dostał się do komórki skąd ukradł 80 sztuk kafelek pod-
łogowych o wymiarach 60 na 30 cm. Wartość strat oszacowano 
na 1500 zł. Postępowanie w  tej sprawie prowadzą policjanci 
z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Akcja w górach. W sobotę 2 maja do dyżurnego JRG w Nowej 
Rudzie wpłynęło zgłoszenie związane z wypadkiem mężczyzny 
w  okolicach tzw. bastionu radkowskiego. Wzięto pod uwagę 
dysponowanie grupy specjalistycznej, jednak w zaistniałej sy-
tuacji było to zbędne. Po przeanalizowaniu sytuacji podjęto 
decyzję o zadysponowaniu najbliższej jednostki OSP Radków 
wchodzącej w skład KSRG. Uzyskano informację, że poszkodo-
wany turysta wraz z  małżonką są wolni od koronawirusa. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono mężczyznę siedzą-
cego na terenie tzw. bastionów radkowskich. Rozpoznanie 
wykazało, że mężczyzna ma uraz prawej nogi oraz otarcia na-
skórka. Okazało się, że podczas pokonywania niebieskiego 
szlaku, na odcinku skalnym ześliznął się i spadł z wysokości ok. 
1,5-2 metrów. Mężczyzna pokonywał trasę wspólnie z  żoną. 
Poszkodowanemu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
a następnie przetransportowano do karetki. Mężczyzna został 
odwieziony do szpitala.
Zderzenie boczne. W sobotę 2 maja ok. godz. 15.20 na drodze 
wojewódzkiej 381 w Nowej Rudzie, 20-latek kierujący samocho-
dem osobowym marki Opel źle zmieniając pas ruchu doprowa-
dził do zderzenia bocznego z  kierowanym przez 56-letniego 
mężczyznę samochodem marki Opel. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.

Policjanci na kwarantannie

W poniedziałek 27 kwietnia 
Funkcjonariusze Wydziału do 
spraw Zwalczania Przestępczości 
Pseudokibiców, w związku z 
posiadaną informacją dotyczącą 
osób parających się przestęp-
czością narkotykową udali się 
na teren powiatu kłodzkiego, 
gdzie zatrzymali osoby zajmu-
jące się tego rodzaju procede-
rem. Współdziałając z policjan-
tami Samodzielnego Pododdzia-
łu Kontrterrorystycznego Policji 
z Dolnego Śląska, Wydziału Kry-
minalnego KPP w Kłodzku oraz 
funkcjonariuszami Straży Gra-
nicznej w Kłodzku, zlikwidowa-
li zorganizowaną grupę prze-
stępczą zajmującą się wprowa-
dzaniem do obrotu znacznych 
ilości środków odurzających.

W ręce funkcjonariuszy wpa-
dło w sumie 5 mężczyzn w wie-
ku od 28 do 44 lat, zamieszkałych 
na terenie powiatu kłodzkiego. 
Jak ustalono, wszystkie podej-
rzane osoby zamieszane w prze-

stępczy proceder powiązane są 
ze środowiskiem pseudokibiców. 
Funkcjonariusze podczas prze-
szukań zabezpieczyli w tej spra-
wie łącznie blisko 5 kilogramów 
amfetaminy. Jeden z mężczyzn 
okazał się dodatkowo osobą 
poszukiwaną listem gończym w 
celu odbycia kary 2 lat i 8 mie-
sięcy pozbawienia wolności za 
inne przestępstwo narkotykowe. 
Obecnie nadal policjanci szcze-
gółowo wyjaśniają okoliczności 
tej sprawy.

We wtorek 28 kwietnia Sąd 
Rejonowy w Świdnicy, na wnio-
sek Prokuratury Okręgowej w 
Świdnicy, tymczasowo areszto-
wał na okres 3 miesięcy pięciu 
mężczyzn – mieszkańców po-
wiatu kłodzkiego. Prowadząca 
śledztwo Prokuratura Okręgowa 
w Świdnicy zarzuca mężczy-
znom, że działając w zorganizo-
wanej grupie przestępczej, wpro-
wadzili do obrotu znaczną ilość 
środków odurzających.

– Zorganizowana grupa prze-
stępcza, w skład której wchodzi-
li między innymi tymczasowo 
aresztowani mężczyźni, działała 
od jesieni 2019 roku do kwietnia 
2020 roku na terenie powiatu 
kłodzkiego i w tym czasie wpro-
wadziła do obrotu kilkanaście 
kilogramów środków odurzają-
cych i substancji psychotropo-
wych w postaci ziela konopi 
innych niż włókniste, amfetami-
ny, metamfetaminy, mefedronu 
– informuje Tomasz Orepuk, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Świdnicy. – W trak-
cie przeszukań zrealizowanych 
w miejscach zamieszkania po-
dejrzanych ujawniono i zabez-
pieczono ponad 10 kg środków 
odurzających w postaci amfeta-
miny i ziela konopi innych niż 
włókniste – dodaje.

Podejrzanym, za najcięższy z 
zarzucanych czynów, grozi kara 
do 12 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec kwietnia w Pomieszczeniach dla 
Osób Zatrzymanych w Nowej Rudzie przebywał 
mężczyzna, który podczas czynności związanych 
z jego zwalnianiem poinformował, że w przeddzień 
zatrzymania powrócił z Niemiec. Podczas jego 
kwarantanny okazało się, że jest zarażony koro-
nawirusem SARS-CoV-2. To na kila dni sparaliżo-
wało pracę Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych 
w Nowej Rudzie.

– Z uwagi na powyższe 7 policjantów od 29 
kwietnia zostało objętych kwarantanną. Są już po 
przeprowadzonych testach. Obecnie 4 policjantów 
ma negatywne wyniki, a na wyniki pozostałych 
3 funkcjonariuszy jeszcze czekamy – informuje 

podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. – Wszyst-
ko wskazuje, że w najbliższych dniach do PdOZ 
w Nowej Rudzie będzie można już kierować za-
trzymanych. Na czas oczekiwania na wyniki testów 
zatrzymani z powiatu kłodzkiego byli przewoże-
ni do innych PdOZ-tów na terenie naszego woje-
wództwa – dodaje, równocześnie zapewniając, 
że wszystkie zadania policjantów związane z 
zatrzymaniem i osadzaniem osób były nadal re-
alizowane.

Od wtorku 5 maja Pomieszczenia dla Osób 
Zatrzymanych (areszt) w Nowej Rudzie funkcjo-
nuje już normalnie.

Policjanci Komisariatu Policji 
w Nowej Rudzie w mijającym 
tygodniu zatrzymali do kontro-
li kierującego samochodem oso-
bowym. Po przebadaniu okaza-
ło się, że 27-letni kierujący jest 
nietrzeźwy. Miał on 0,8 promila 
alkoholu w organizmie. Po 
sprawdzeniu w policyjnych ba-
zach danych okazało się, że wo-
bec 27-letniego mieszkańca 
powiatu kłodzkiego sąd orzekł 
zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych. Teraz 

mężczyzna za swoje zachowanie 
odpowie ponownie przed są-
dem.

Policja przypomina, że zgod-
nie z aktualnymi przepisami 
karnymi za niestosowanie się do 
orzeczonych przez sąd środków 
karnych grozi kara pozbawienia 
wolności nawet 5 lat, a za prze-
stępstwo kierowania pojazdem 
mechanicznym w stanie nietrzeź-
wości, zgodnie z art. 178a kk, 
grozi grzywna, ograniczenie 
wolności lub kara pozbawienia 

wolności do 2 lat. Natomiast 
jeżeli nietrzeźwy kierujący był 
już wcześniej prawomocnie ska-
zany za prowadzenie pojazdu 
mechanicznego po alkoholu lub 
kierował samochodem w stanie 
nietrzeźwości podczas obowią-
zywania go zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych, za-
grożenie karą za to przestępstwo 
jest zwiększone i wynosi od 3 
miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności.
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Kontakt z dzielnicowym przez aplikację „Moja komenda”
Minister Spraw wewnętrznych i administracji powołał młodszego brygadiera jarosława chodorowskiego, dotychczasowego komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, na stanowisko Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Jarosław Chodorowski ukończył Szkołę Główną 
Służby Pożarniczej w Warszawie i studia doktoranckie 
w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Swoją karierę zawo-
dową rozpoczynał w SGSP między innymi jako kierow-
nik pracowni, później trafił do Centralnej Szkoły Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie pełnił 
funkcję naczelnika wydziału nauczania i naczelnika 
wydziału kształcenia. Od 2018 roku był Komendantem 
Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. 
1 maja objął stanowisko Rektora-Komendanta Szkoły 

Głównej  Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 1 maja 
pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kłodzku jest dotychczasowy 
zastępca komendanta mł. bryg. Tomasz Wójtowicz.

mł. bryg. Tomasz Wójtowiczmł. bryg. Jarosław Chodorowski 
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od kuchni

ulubiony makaron: rurki 
lub świderki
500 g kalafiora
250 ml śmietanki 
kremówki 30%
150 g żółtego sera 
o intensywnym smaku
cebula
2 łyżki masła
2 ziarna ziela 
angielskiego
1 ząbek czosnku
¼ łyżeczki gałki 
muszkatołowej
kilka gałązek koperku
sól i biały pieprz do 
smaku

Makaron gotujemy w osolonej wodzie al dente, odcedzamy i przelewamy zim-
ną wodą. Kalafior dzielimy na różyczki i krótko obgotowujemy w lekko osolonym 
wrzątku, przelewamy zimną wodą. Drobno posiekaną cebulkę i czosnek szklimy 
na maśle. Gdy zmiękną, wlewamy śmietankę. Doprawiamy zielem angielskim 
i  gałką muszkatołową. Gotujemy na wolnym ogniu kilka minut. Dodajemy 
drobno starty ser i mieszamy, aż się rozpuści i zagęści sos. Doprawiamy białym 
pieprzem do smaku. Makaron mieszamy z kalafiorem i sosem serowym, prze-
kładamy do natłuszczonego naczynia żaroodpornego i zapiekamy 15-20 minut 
w temp. 180OC. Przed podaniem posypujemy koperkiem.

Czasami całe życie okazuje się jednym, wielkim kłamstwem. Emocjonują-
cy thriller psychologiczny, od którego nie można się oderwać, dopóki nie 
poznamy prawdy.

Tessa codziennie wraca do pustego i milczącego domu, niegdyś gwarnego 
i szczęśliwego. Pewnego dnia w kuchni czeka na nią mały chłopiec. Dziecko 
twierdzi, że przyprowadził go do niej anioł i jest jej synem. Zagadkowe spo-
tkanie wywołuje w kobiecie konsternację. Ona przecież nie ma dziecka, tzn. 
już nie ma…

Tessa nie wie, czy nie pamięta, kim jest chłopiec. Zaczyna się bać, tym 
bardziej, że rozpoczyna się akcja policyjna i medialna nagonka na kobietę. 
Próbuje więc, sama dojść do prawdy. Jest to jednak bardzo trudne, bo prze-
ciwko sobie ma nawet najbliższych. To wszystko doprowadza do zwątpienia 
w swoją niewinność. Jednak poznanie tajemnicy jest już bliskie. Jak informu-
je reklama na okładce książki: obowiązkowa lektura dla fanów „Dziewczyny 
z  pociągu”. Bohaterka zmaga się z  bolesną przeszłością, rozpadem rodziny 
i musi się zmierzyć, jak zwykle teraz w takich przypadkach z niszczycielską 
siłą mass mediów. Zwykła kobieta, której przydarzyło się coś niezwykłego. 
Polecam. To pierwsza przetłumaczona na język polski książka tej autorki.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Shalini Boland

„Sekret matki”

Smacznego!

Na lekką kolację…
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Wśród wszystkich grup mięśniowych 
w naszym ciele to właśnie mięśnie brzu-
cha budzą największe zainteresowanie. 
Niski poziom tkanki tłuszczowej w tym 
miejscu oraz lekki zarys mięśni jest obec-
nie pożądany zarówno przez aktywnych 
mężczyzn, jak i kobiety. Świadczy on nie 
tylko o dobrej formie fizycznej, ale także 
o zdrowiu.

Podstawowym ćwiczeniem na mięśnie 
brzucha z wykorzystaniem drążka jest 
utrzymanie aktywnej pozycji w zwisie. 
Pozycja aktywna zakłada utrzymanie 
stałego napięcia mięśni brzucha oraz 
grzbietu. W tym celu po uprzednim chwy-
cie drążka nachwytem oburącz należy 
skrócić odległość pomiędzy dolnymi 
żebrami a przednimi kolcami biodrowy-

mi, co ustawi miednicę w tyłopochyleniu. 
Ten delikatny ruch tułowia spowoduje 
napięcie mięśnia prostego brzucha oraz 
mięśni poprzecznych i skośnych oraz 
wysunie wyprostowane w kolanach nogi 
o kilka centymetrów do przodu. Warto 
także napiąć mięśnie pośladkowe oraz 
ściągnąć łopatki co ustabilizuje i pozwo-
li kontrolować całą pozycję. Aktywny zwis 
utrzymujemy do momentu, w którym 
mięśnie brzucha zaczynają słabnąć i 
pogłębia się naturalna lordoza odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa.

Krzesełka – jest to ćwiczenie, w którym 
należy przyciągnąć złączone w kolanach 
nogi do klatki piersiowej. Warto postawić 
na jak najwyższe uniesienie nóg, ponieważ 
dopiero powyżej wysokości bioder w 
pełni angażujemy do pracy mięśnie brzu-
cha. Zakres od pełnego zwisu do momen-
tu, w którym kolana znajdą się na wyso-
kości bioder, wykonywany jest za pomo-
cą zginaczy biodrowych. Po wykonaniu 
krzesełka należy kontrolowanie wrócić 
do pozycji aktywnej, utrzymując ciągłe 
napięcie mięśni brzucha.

Osoby, którym wykonywanie krzese-
łek nie sprawia większego problemu, 
mogą skupić się na wznosach nóg do 
drążka. Pozycją początkową dla wznosów 

jest aktywny zwis. Ruch uniesienia wy-
prostowanych w kolanach nóg powinien 
być zainicjowany przez skurcz mięśni 
brzucha. Po dotknięciu palcami stóp do 
dłoni lub drążka należy powoli wrócić do 
pozycji początkowej, nie dopuszczając 
jednocześnie do rozbujania ciała i prze-
prostowania odcinka lędźwiowego krę-
gosłupa. Efektywne wykonanie tego 
ćwiczenia będzie możliwe jedynie podczas 
ustabilizowania łopatek i utrzymania 
napięcia mięśnia najszerszego grzbietu. 
Podczas wykonywania tego ćwiczenia 
należy postawić na niewielką ilość po-
wtórzeń i spokojne tempo ruchu.

Warto wiedzieć, że jednym z najefek-
tywniejszych ćwiczeń na mięśnie brzucha 
jest podciąganie na drążku. Podczas 
badania aktywacji mięśniowej w trakcie 
wykonywania szeregu różnych ćwiczeń 
okazało się, że core w czasie podciągania 
angażowany jest dużo mocniej niż w 
przypadku planków czy brzuszków ze 
względu na konieczność stabilizacji tu-
łowia w ruchu. Warunkiem podstawowym 
do uzyskania pracy tych mięśni jest utrzy-
mywanie aktywnej pozycji podczas całe-
go czasu trwania ćwiczenia. Dobrym 
pomysłem w przypadku osób wytreno-
wanych będzie korzystanie z dodatkowe-
go obciążenia zawieszonego za pomocą 
pasa, które jeszcze mocniej pobudzi do 
pracy mięśnie core.

Magdalena Kordel to autorka poczytnych książek dla kobiet. Pięć lat 
temu wydała pierwszą część powieści w cyklu „Malownicze”. Teraz ukazała 
się już piąta część pt. „Pejzaż z Aniołem”. Malownicze, to urokliwe miastecz-
ko u podnóża Sudetów. Bohaterką jest Magda, która w akcie desperacji 
kupuje tu stary dom. Nawet nie przypuszcza, jak zmieni się odtąd jej życie. 
Z uśmiechem stwierdza, że dom ma chyba jakąś wewnętrzną siłę, która 
pomogła jej podjąć ważne decyzje. Już nie jest rozbitkiem życiowym, może 
z powodzeniem pomagać innym. Poznajemy różne osoby, które trafiają do 
domu Magdy i ich historie. Wszystkie te opowieści są wzruszające i pełne 
emocji. Nie brakuje również humoru. Miło jest poznać pozytywnych (z ma-
łymi wyjątkami) ludzi, którzy emanują dobrą energią.

Zachęcam od rozpoczęcia przygody z  serią „Malownicze” od samego 
początku, tj. „Wymarzony dom”, „Wymarzony czas”, „Tajemnica bzów”, „Na-
dzieja i miłość” i wspomniany „Pejzaż z Aniołem”. W miasteczku jest pen-
sjonat Uroczysko – czarowne miejsce, które odmienia życie ludzi. Nową 
właścicielką jest Majka, która również po burzliwych przejściach schroniła 
się właśnie tutaj. Polecam również ten cykl: „Uroczysko”, „Sezon na cuda” 
i „Wino z Malwiną”.

Dobra książka

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Ciasto dla Mamy
Składniki:
margaryna do pieczenia 
Kasia 100 g
herbatniki 300 g
cukier 80 g
woda 2 łyżeczki
masa
mleko zagęszczone 300 ml
galaretka cytrynowa 2 szt.
galaretka kiwi 1 szt.
winogrona 400 g

Przygotowanie:
Margarynę, cukier i wodę rozpuść w rondelku i wymieszaj z pokruszonymi herbat-
nikami. Powstałą masę przełóż do tortownicy o średnicy 26 cm, ugnieć łyżką i odstaw 
do lodówki.
Galaretkę kiwi rozpuść w połowie podanej na opakowaniu wody.
Galaretki cytrynowe rozpuść w 1/3 podanej na opakowaniu wody. Ostudź.
Schłodzone mleko ubij mikserem na sztywno.
Ciągle ubijając, wlewaj cienkim strumieniem ostudzone galaretki cytrynowe.
Piankę wymieszaj z umytymi i osuszonymi winogronami.
Piankę z winogronami wyłóż na przygotowany wcześniej spód deseru.
Całość polej galaretką kiwi i odstaw do lodówki, by deser stężał.

Magdalena Kordel

„Pejzaż z Aniołem”

Trening brzucha na drążku
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80 lat od wielkiej ucieczki
Ta historia, to gotowy scenariusz kinowego hitu! Dokładnie 80 lat temu, w nocy z 5 na 6 maja, 
z oflagu w Srebrnej Górze uciekła połowa więzionych tam polskich oficerów. Z twierdzy, 
z której nie można było uciec wydostało się 10 polskich oficerów, a trzech z nich dotarło na 
bliskich wschód. Dziś o tej historii, turystom odwiedzającym Srebrną Górę, opowiada grupa 
pasjonatów, która opiekuje się Fortem Spitzberg
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Wśród wszystkich grup mięśniowych 
w naszym ciele to właśnie mięśnie brzu-
cha budzą największe zainteresowanie. 
Niski poziom tkanki tłuszczowej w tym 
miejscu oraz lekki zarys mięśni jest obec-
nie pożądany zarówno przez aktywnych 
mężczyzn, jak i kobiety. Świadczy on nie 
tylko o dobrej formie fizycznej, ale także 
o zdrowiu.

Podstawowym ćwiczeniem na mięśnie 
brzucha z wykorzystaniem drążka jest 
utrzymanie aktywnej pozycji w zwisie. 
Pozycja aktywna zakłada utrzymanie 
stałego napięcia mięśni brzucha oraz 
grzbietu. W tym celu po uprzednim chwy-
cie drążka nachwytem oburącz należy 
skrócić odległość pomiędzy dolnymi 
żebrami a przednimi kolcami biodrowy-

mi, co ustawi miednicę w tyłopochyleniu. 
Ten delikatny ruch tułowia spowoduje 
napięcie mięśnia prostego brzucha oraz 
mięśni poprzecznych i skośnych oraz 
wysunie wyprostowane w kolanach nogi 
o kilka centymetrów do przodu. Warto 
także napiąć mięśnie pośladkowe oraz 
ściągnąć łopatki co ustabilizuje i pozwo-
li kontrolować całą pozycję. Aktywny zwis 
utrzymujemy do momentu, w którym 
mięśnie brzucha zaczynają słabnąć i 
pogłębia się naturalna lordoza odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa.

Krzesełka – jest to ćwiczenie, w którym 
należy przyciągnąć złączone w kolanach 
nogi do klatki piersiowej. Warto postawić 
na jak najwyższe uniesienie nóg, ponieważ 
dopiero powyżej wysokości bioder w 
pełni angażujemy do pracy mięśnie brzu-
cha. Zakres od pełnego zwisu do momen-
tu, w którym kolana znajdą się na wyso-
kości bioder, wykonywany jest za pomo-
cą zginaczy biodrowych. Po wykonaniu 
krzesełka należy kontrolowanie wrócić 
do pozycji aktywnej, utrzymując ciągłe 
napięcie mięśni brzucha.

Osoby, którym wykonywanie krzese-
łek nie sprawia większego problemu, 
mogą skupić się na wznosach nóg do 
drążka. Pozycją początkową dla wznosów 

jest aktywny zwis. Ruch uniesienia wy-
prostowanych w kolanach nóg powinien 
być zainicjowany przez skurcz mięśni 
brzucha. Po dotknięciu palcami stóp do 
dłoni lub drążka należy powoli wrócić do 
pozycji początkowej, nie dopuszczając 
jednocześnie do rozbujania ciała i prze-
prostowania odcinka lędźwiowego krę-
gosłupa. Efektywne wykonanie tego 
ćwiczenia będzie możliwe jedynie podczas 
ustabilizowania łopatek i utrzymania 
napięcia mięśnia najszerszego grzbietu. 
Podczas wykonywania tego ćwiczenia 
należy postawić na niewielką ilość po-
wtórzeń i spokojne tempo ruchu.

Warto wiedzieć, że jednym z najefek-
tywniejszych ćwiczeń na mięśnie brzucha 
jest podciąganie na drążku. Podczas 
badania aktywacji mięśniowej w trakcie 
wykonywania szeregu różnych ćwiczeń 
okazało się, że core w czasie podciągania 
angażowany jest dużo mocniej niż w 
przypadku planków czy brzuszków ze 
względu na konieczność stabilizacji tu-
łowia w ruchu. Warunkiem podstawowym 
do uzyskania pracy tych mięśni jest utrzy-
mywanie aktywnej pozycji podczas całe-
go czasu trwania ćwiczenia. Dobrym 
pomysłem w przypadku osób wytreno-
wanych będzie korzystanie z dodatkowe-
go obciążenia zawieszonego za pomocą 
pasa, które jeszcze mocniej pobudzi do 
pracy mięśnie core.

Magdalena Kordel to autorka poczytnych książek dla kobiet. Pięć lat 
temu wydała pierwszą część powieści w cyklu „Malownicze”. Teraz ukazała 
się już piąta część pt. „Pejzaż z Aniołem”. Malownicze, to urokliwe miastecz-
ko u podnóża Sudetów. Bohaterką jest Magda, która w akcie desperacji 
kupuje tu stary dom. Nawet nie przypuszcza, jak zmieni się odtąd jej życie. 
Z uśmiechem stwierdza, że dom ma chyba jakąś wewnętrzną siłę, która 
pomogła jej podjąć ważne decyzje. Już nie jest rozbitkiem życiowym, może 
z powodzeniem pomagać innym. Poznajemy różne osoby, które trafiają do 
domu Magdy i ich historie. Wszystkie te opowieści są wzruszające i pełne 
emocji. Nie brakuje również humoru. Miło jest poznać pozytywnych (z ma-
łymi wyjątkami) ludzi, którzy emanują dobrą energią.

Zachęcam od rozpoczęcia przygody z  serią „Malownicze” od samego 
początku, tj. „Wymarzony dom”, „Wymarzony czas”, „Tajemnica bzów”, „Na-
dzieja i miłość” i wspomniany „Pejzaż z Aniołem”. W miasteczku jest pen-
sjonat Uroczysko – czarowne miejsce, które odmienia życie ludzi. Nową 
właścicielką jest Majka, która również po burzliwych przejściach schroniła 
się właśnie tutaj. Polecam również ten cykl: „Uroczysko”, „Sezon na cuda” 
i „Wino z Malwiną”.

Dobra książka

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Ciasto dla Mamy
Składniki:
margaryna do pieczenia 
Kasia 100 g
herbatniki 300 g
cukier 80 g
woda 2 łyżeczki
masa
mleko zagęszczone 300 ml
galaretka cytrynowa 2 szt.
galaretka kiwi 1 szt.
winogrona 400 g

Przygotowanie:
Margarynę, cukier i wodę rozpuść w rondelku i wymieszaj z pokruszonymi herbat-
nikami. Powstałą masę przełóż do tortownicy o średnicy 26 cm, ugnieć łyżką i odstaw 
do lodówki.
Galaretkę kiwi rozpuść w połowie podanej na opakowaniu wody.
Galaretki cytrynowe rozpuść w 1/3 podanej na opakowaniu wody. Ostudź.
Schłodzone mleko ubij mikserem na sztywno.
Ciągle ubijając, wlewaj cienkim strumieniem ostudzone galaretki cytrynowe.
Piankę wymieszaj z umytymi i osuszonymi winogronami.
Piankę z winogronami wyłóż na przygotowany wcześniej spód deseru.
Całość polej galaretką kiwi i odstaw do lodówki, by deser stężał.

Magdalena Kordel

„Pejzaż z Aniołem”

Trening brzucha na drążku

Oflag VIIIB, czyli obóz jeniecki, Niemcy założyli 
w Srebrnej Górze pod koniec 1939 roku. Wykorzystali 
do tego stare, pruskie forty z XVIII wieku: Fort Spitzberg 
i Fort Hohenstein. Od samego początku założono, że 
będzie to oflag o zaostrzonym rygorze, do którego mają 
trafić najbardziej niepokorni i patriotyczni polscy ofi-
cerowie.

– Dlatego wybrano niedostępne forty, z  grubymi 
murami, których nie można przebić – opowiada Jakub 
Kasiński z Fortu Spitzberg, w którym znajduje się eks-
pozycja poświęcona historii oflagu. – Oflag miał być 
obozem karnym, do którego mieli trafiać jeńcy złapani 
podczas ucieczki oraz najbardziej patriotyczny „element” 
– wspomina Jakub Kasiński, przewodnik Turystyczny.

Więźniami oflagu byli między innymi obrońcy pol-
skiego wybrzeża: kontradmirał Józef Unrug, komandor 
Stanisław Mieszkowski i  Stefan Frankowski. Generał 
Tadeusz Piskor – były szef Sztabu Głównego Wojska 
Polskiego, czy podporucznik Jędrzej Giertych. Ten 
ostatni trafił do oflagu po tym, jak uciekł z transportu 
do obozu w Berlinie i próbował ukryć się w ambasadzie 

Hiszpanii. Odosobnienie w jednym miejscu prawdziwych 
bohaterów było nietrafionym pomysłem. Polscy ofice-
rowie co rusz organizowali ucieczki – ta z 5 na 6 maja 
zakończyła się częściowym sukcesem.

wielka ucieczka

Oficerowie do ucieczki przygotowali się bardzo 
starannie. Z  gazety wycięli mapę Kotliny Kłodzkiej, 
z kawałka metalu wykonali kompas, a mundury pozba-
wili dystynkcji i wojskowych atrybutów, aby przypomi-
nały cywilne ubrania.

Do ucieczki doszło z 5 na 6 maja, z niedzieli na po-
niedziałek z Fortu Hohenstein. Po apelu oficerowie pod 
pretekstem modlitwy zgromadzili się w jadalni. Dzie-
sięciu z nich schowało się w składziku i grupą uciekło 
przez okno w murze. Oficerowie opuścili fort w trzech 
grupach: trzyosobowej (Michał Niczko, Jędrzej Giertych, 
Zdzisław Ficek) czteroosobowej (Jan Niestrzęba, Zyg-
munt Mikusiński, Jerzy Klukowski i Zdzisław Dębowski) 
i  znowu trzyosobowej (Felicjan Pawlak, Jan Gerstel, 
Tadeusz Wesołowski). Już po wyjściu z fortu Niestrzęba 
i Mikusiński dołączyli do Giertycha i jego kolegów i da-
lej szli z nimi. Obrali kierunek na południe, szli w stronę 
Kłodzka, by dostać się do Czech, a stamtąd na Węgry.

Z obozu karnego, z którego myśleli, że nie da się wy-
dostać, jednej nocy uciekła połowa osadzonych, a  druga 
połowa kryła uciekinierów, robiąc zamieszanie, chodząc 
tam i z powrotem między kantyną a kazamatami.

Pościg

6 maja rano Niemcy zorientowali się, że brakuje 
połowy więźniów. Rozpoczęto poszukiwania. Pierwszych 
uciekinierów złapano po pięciu dniach w  okolicach 
Bystrzycy Kłodzkiej, kolejnych oficerów po kilkunastu 
dniach koło Ołomuńca, po tym jak zasnęli przy budce 
granicznej. Schwytanych uciekinierów ukarano kilku-

dniowym aresztem. Ucieczka powiodła się Felicjanowi 
Pawlakowi, Janowi Gerstelowi i Tadeuszowi Wesołow-
skiemu. Przez Protektorat Czech i  Moraw, Słowację 
i Węgry, Jugosławię, Grecję, dotarli do Turcji i na Bliski 
Wschód. Gerstel dołączył do RAF-u  i  znowu trafił do 
niewoli w lutym 1942, kiedy jego bombowiec zestrze-
lono nad Holandią. Szczęśliwie przeżył wojnę. Pawlak 
walczył pod Monte Cassino i  po wojnie zamieszkał 
w Anglii. Wesołowski był saperem i zginął pod Tobru-
kiem.

Po ucieczce z Fortu Hohenstein pozostałych oficerów 
przeniesiono znowu na Fort Spitzberg. 27 czerwca 1941 
roku oflag VIII B został zamknięty, a więźniowie zosta-
li przeniesieni do innych obozów na ternie III Rzeszy.

Od 2018 roku Fort Spitzberg jest wyjątkowym, no-
woczesnym miejscem edukacji historycznej. Przewod-
nicy w mundurach z okresu II Rzeczpospolitej oprowa-
dzają po forcie turystów. Dzięki temu mogą dotknąć 
prawdziwej historii. Fort Ostróg-Spitzberg w Srebrnej 
Górze na Dolnym Śląsku wybudowano w latach 1767-
1770. To pruska fortyfikacja, która w  latach II wojny 
światowej pełniła funkcję pierwszego, niemieckiego 
karnego oflagu dla polskich oficerów, w której więzio-
no między innymi admirała Józefa Unruga i generała 
Tadeusza Piskora. Wojciech Basałygo

Jedna z sal sypialnych, w których 
więziono polskich oficerów. Na każdym 
z łóżek są biogramy z sylwetkami 
oficerów więzionych w Srebrnej Górze

Niedostępne forty, z potężnymi murami, miały 
gwarantować, że z oflagu nie da się uciec. Tymczasem 
prób ucieczek było kilkanaście, co spowodowało, 
że Niemcy zlikwidowali ostatecznie oflag w 1941 roku, 
przenosząc polskich oficerów do innych obozów

Przez Oflag VIIIB przeszło blisko 300 oficerów. Na jednym 
z archiwalnych zdjęć uwieczniono 100, którzy przebywali 
w Srebrnej Górze zimą 1940 roku

Polski orzełek oficerski z września 1939 roku, znaleziony 
podczas prac porządkowych w Forcie Spitzberg

Generał Drapella i współosadzeni w oflagu VIIIB
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Sarmatia 
Sarmatia − korporacja akademicka 

założona w Petersburgu 8 V 1908 r. wśród 
studiujących tam Polaków. Jest jednym 
z najstarszych stowarzyszeń studentów 
i  absolwentów uczelni warszawskich. 
Sarmatia jest szóstą, według zasad 
 starszeństwa, polską korporacją akade-
micką.

Celem korporacji ma być praca dla 
dobra Polski i narodu polskiego. Reali-
zowane jest to poprzez studencką sa-
mopomoc, zacieśnianie przyjacielskich 
więzi oraz kultywowanie najstarszych 
tradycji i zwyczajów akademickich. Dzię-
ki temu korporacja uczestniczy w kształ-
towaniu, wychowywaniu i edukowaniu 
swych członków. Podstawową formą jej 
działalności są cotygodniowe spotkania 
edukacyjne i  towarzyskie. Uprawiana 
jest też szermierka i  organizowane są 
wspólne wyjazdy krajoznawcze. Do tra-
dycyjnych uroczystości korporacyjnych 
należą: komersze, kawy jesienne i kawy 
wiosenne, fidułki oraz bale.

Powstała z połączenia dwóch tajnych 
polskich związków akademickich: Klubu 
Nietoperzy oraz Lechitii. Oba związki działały na 
Uniwersytecie w Petersburgu. Kultywowały polską 
tradycję narodową, sarmatyzm, ideę powstań 
narodowych oraz pamięć o filomatach i filaretach. 
Uroczyste zebrania nowo powstałej korporacji 
odbywały się w kaplicy Zakonu Kawalerów Mal-
tańskich w Petersburgu. Na pamiątkę tego faktu 
do dnia dzisiejszego Sarmaci noszą Krzyż Maltań-
ski z wplecioną literą S.

Z chwilą wybuchu I wojny światowej Sarmatia 
zawiesiła swą działalność, by w roku 1915 wzno-
wić ją w Warszawie. Po wielu niepowodzeniach 
Sarmatia oficjalnie zarejestrowała swoją działal-
ność na Politechnice Warszawskiej jako pierwsza 
korporacja na tej uczelni. W  listopadzie 1918 r. 
Sarmaci uczestniczyli w  rozbrajaniu wojsk nie-
mieckich i innych walkach o niepodległość. W wol-

nej Polsce Sarmatia została zarejestrowana jako 
legalna organizacja międzyuczelniana.

W wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. wie-
lu Sarmatów ochotniczo stanęło do walki.

W czasie II wojny światowej Korporacja zawie-
siła swoją działalność. Wszyscy Sarmaci wzięli 
udział w walce w obronie Ojczyzny. Brali udział 
w  bitwie o  Anglię, walczyli w  Dywizjonie 303, 
w bitwie o Monte Cassino, w powstaniu warszaw-
skim i wielu innych. Po wojnie osoby przebywa-
jące na terytorium PRL były wielokrotnie prześla-
dowane przez komunistów.

10 maja 2008 r. uroczyście uczczono setną 
rocznicę założenia Korporacji Akademickiej Sar-
matia. Elementami tego wydarzenia była Msza 
św. w  intencji poległych i  zmarłych Sarmatów, 
uroczysty Komers Stulecia oraz wystawa pamiątek 
w Muzeum Politechniki Warszawskiej.
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„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

„Nowa” ul. Teatralna 11 13 maja

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 14 maja

„Piastowska” ul. Piastów 5 15 maja

„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków 16 maja

„Remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice Kłodzkie 17 maja

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 18 maja

„w Rynku” Rynek 23 19 maja
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2020

maja
piątek

imieniny obchodzą: 
Aleksander, Augustyna, Dionizy, Ida, Michał, 
Stanisław, Stanisława, Ulryka, Wiktor

wschód słońca: 4.52
zachód słońca: 20.12

8
129 dzień roku

do końca roku pozostało 237 dni
dzień trwa: 15 godz. i 20 min 
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kina MoK

Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

kino 
nieczynne

Herb Sarmatii
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Z powodu epidemii koronawirusa instytucje kulturalne w całej Polsce 
zamknięte są do odwołania. To trudna sytuacja także dla Miejskiego ośrodka 
Kultury w Nowej Rudzie, który z dnia na dzień musiał wstrzymać swoje 
funkcjonowanie i prace nad zaplanowanymi wydarzeniami. Mimo to nie 
rezygnują z kontaktu z członkami funkcjonujących w ośrodku kultury sekcji, 
odkrywając nowe sposoby docierania do ich uczestników

Co tam panie w kulturze?

Już 10 marca rządzący poinformowali Polaków 
o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Ko-
lejnym krokiem podjętym przez Rządowy Zespól 
Zarządzania Kryzysowego z  udziałem ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego była decyzja 
o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. in-
stytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, te-
atrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, 
galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i pla-
cówek szkolnictwa artystycznego. Tym sposobem 
już niemal dwa miesiące Miejski Ośrodek Kultury 
w  Nowej Rudzie w  wielu przypadkach zajęcia 
pozalekcyjne prowadzi zdalnie.

– Jako że jesteśmy organizatorem zajęć poza-
lekcyjnych dla dzieci i młodzieży, stało się jasne, 
że w naszych murach również nie mogą się oni 
gromadzić. To samo dotyczyło wydarzeń kultu-
ralnych m.in. koncertów. Zdrowie i życie ludzkie 
jest najważniejsze – mówi Wojciech Kołodziej, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w  Nowej 
Rudzie. – Nasi instruktorzy z dużym zaintereso-
waniem i  z  dużym rozmachem prowadzą zaję-
cia  on-line. Od poniedziałku może działać już 
 nasza  galeria, także jakoś sobie radzimy – dodaje.

Czas unikania kontaktów z podopiecznymi to 
możliwość planowania pracy na przyszły sezon, 
poszukiwanie nowych utworów, inspiracji, two-
rzenie zarysów nowych projektów, szkolenie się 
on-line.

Zmiany, zmiany

A co porabiają pracownicy ośrodka, gdy nie 
ma imprez?

– Prawda jest taka, że ludzie pracowici i kre-
atywni nigdy się nie nudzą – śmieje się dyrektor 
MOK. – Remontujemy nasz ośrodek kultury – 
przenosimy „Aleję gwiazd”, wszystkie tablice 
z odbitymi dłońmi gwiazd które odwiedziły Nową 
Rudę są czyszczone i będą wyeksponowane w holu. 
Oprócz tego burzymy ścianki, stawiamy nowe, 
malujemy, tak żeby mam nadzieję jesienią przyjąć 
wszystkich w nowych realiach w Miejskim Ośrod-
ku Kultury – mówi Wojciech Kołodziej.

Czas epidemii i  różnorakich zakazów powo-
duje to, że nie możliwe jest organizowanie imprez 
masowych, koncertów itd.

– Już przełożyliśmy czerwcowe główne impre-
zy na wrzesień, chociaż obawiam się, czy wtedy 
będzie można już je organizować – przyznaje 
dyrektor Wojciech Kołodziej. – Pocieszająca jest 
np. przesympatyczna wypowiedź Margaret na 
naszym fanpage'u, która stwierdziła, że nie od-
puści koncertu w Nowej Rudzie, jeżeli nie wystą-
pi we wrześniu, to w innym terminie – dodaje.

Jeżeli chodzi o kino, to jak twierdzi dyrektor, 
w chwili, kiedy kino będzie można już udostępnić 
dla widzów, to w sali na 360 osób bez problemu 
możliwe będzie wydzielenie bezpiecznych stref.

Przebudowa parkingu

Trwa też przebudowa parkingu przy ul. Nowa 
Osada, zaplecze Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Nowej Rudzie. Oprócz miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, w  ramach zadania 
wygospodarowane będą tereny na zieleń, zapro-
jektowane i zamocowane stojaki na rowery. Nie 
zabraknie też ławek i koszy na śmieci.
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w uroczystość nMp królowej polski, w sanktuarium Matki bożej bolesnej na Górze 
wszystkich świętych w nowej rudzie-Słupcu, dokonano aktu zawierzenia nowej rudy Maryi

Zawierzenie    miasta
bp Marek Mendyk, biskup świdnicki, zaktualizował 
dotychczasowe wskazania dla duchowieństwa 
i wiernych na czas epidemii

Dekret biskupa świdnickiego

co z i komunią świętą?

Różnicę widać już 
w  pierwszych zdaniach 
dokumentu, zachęcają-
cych do zmiany pewnych 
przyzwyczajeń:  „Wszyscy 
wierni mogą – do odwo-
łania – korzystać z udzie-
lonej dyspensy od obo-
wiązku uczestnictwa 
w  niedzielnej Mszy św. 
oraz uroczystościach 
obowiązkowych. Zachę-
cam jednak, w miarę ist-
niejących możliwości, do 
uczestnictwa we Mszach 
św. i   nabożeństwach 
w  kościołach. Korzysta-
jących z dyspensy zachę-
cam do modlitwy pod-
czas transmisji Mszy św. 
za pomocą środków 

społecznego przekazu oraz do udziału we Mszy św. w tygodniu”.
Zaktualizowane są również pozostałe punkty wcześniejszych 

zaleceń. Dodano także nowe, dotyczące uroczystości Pierwszej 
Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania:

– warunkiem przystąpienia dzieci do I Komunii św. i młodzieży 
do bierzmowania jest udział w katechezie szkolnej i parafialnej. 
W obecnych warunkach katecheza szkolna odbywa się – podobnie 
jak w przypadku innych przedmiotów – w sposób zdalny. Przygoto-
wanie parafialne jest natomiast ograniczone lub nawet  niemożliwe;

– w obecnym czasie nie należy organizować spotkań formacyj-
nych dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Ko-
munii Świętej oraz młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania. Będzie można je na nowo podjąć po 
powrocie dzieci i młodzieży do szkół;

– na tym etapie trudno jest przewidzieć, jak będzie przebiegać 
stan epidemii oraz jakie decyzje będą podejmowane przez władze 
państwowe. W  trosce o  bezpieczeństwo dzieci i  ich rodzin nie 
należy urządzać uroczystości związanych z przyjęciem tych sakra-
mentów w miesiącu maju, chyba że po analizie stanu przygoto-
wania kandydatów i sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicz-
nym okaże się to możliwe. Decyzje w  tej sprawie powinny być 
podejmowane w uzgodnieniu pomiędzy księdzem proboszczem, 
katechetami a rodzicami dzieci i młodzieży. Zawsze należy prze-
strzegać wymogów wydanych przez władze państwowe i  sanitarne;

– terminy uroczystości Pierwszych Komunii Świętych w liczniej-
szych grupach w parafiach należy przenieść na czas ustania zagro-
żenia, po porozumieniu księdza proboszcza z rodzicami dzieci;

– możliwe jest organizowanie Pierwszej Komunii Świętej w wy-
znaczonym do tej pory terminie dla mniejszej grupy lub pojedyn-
czych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu li-
mitu uczestników liturgii). Może się ona odbyć także w dzień po-
wszedni podczas Mszy św. parafialnej. Do księdza proboszcza, 
katechetów i  rodziców należy ocena przygotowania dziecka do 
tego wydarzenia. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidual-
nie, nie może decydować głosowanie lub wola większości;

– w każdej sytuacji, w porozumieniu z rodzicami oraz przestrze-
gając wszystkich rozporządzeń władz kościelnych i państwowych, 
należy ustalać na szczeblu parafialnym najbardziej odpowiednie 
rozwiązania, które będzie można modyfikować wraz ze zmianami 
okoliczności wynikających z wprowadzonego stanu epidemii;

– powyższe regulacje dotyczą także przystępowania młodzieży 
do sakramentu bierzmowania oraz rocznicy Pierwszej Komunii 
Świętej”.

PEŁNA TREŚĆ DEKRETU NA STRONIE www.noworudzianin.pl

Z inicjatywy ks. Krzysztofa 
Iwaniszyna, proboszcza parafii 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Nowej Rudzie-Słupcu, wraz z 
ks. Jerzym Kosem, proboszczem 
parafii św. Mikołaja w Nowej 
Rudzie, ks. Stanisławem Kaszte-
lanem, proboszczem parafii św. 
Barbary w Nowej Rudzie-Drogo-
sławiu oraz słupieckimi wikariu-
szami, przedstawicielami władzy 
świeckiej, mieszkańcami, pod 
przewodnictwem bp. Adama 
Bałabucha, uroczystym aktem 
oddano w opiekę Maryi całe 
miasto. W tym szczególnym cza-
sie, wspominając historię po-
wstania naszego sanktuarium, 
które wiąże się z ocaleniem od 
zarazy, wzywano wstawiennic-
twa Matki Bożej, całkowicie się 
Jej oddając.

Liturgii 2 maja przewodniczył 
bp. Adam Bałabuch, który w 
homilii zwrócił uwagę na podo-
bieństwo do ewangelicznej sce-
ny pod krzyżem.

– W tym dniu, poświęconym 
Królowej Polski, gromadzimy się 
jako wspólnota noworudzkiego 
Kościoła, aby zawierzyć Matce 
Bożej nasze osobiste losy, na-
szych rodzin, wszystkich miesz-
kańców tego miasta. Słyszeliśmy 
przed chwilą w Ewangelii, jak 
Jezus umierający na krzyżu po-
wierzył Maryi św. Jana w opiekę, 
ale też dał św. Janowi Maryję za 
Matkę. A więc dał Ją Kościołowi 
za Matkę, dał naszemu narodo-
wi Maryję za Matkę, dał każdemu 
z nas Maryję za Matkę i chciał, 
abyśmy się do Niej uciekali, znaj-

dowali w Niej pośredniczkę i 
pocieszycielkę – wymieniał bi-
skup.

Pytał jednak zebranych o to, 
czy potrafimy kochać Matkę 
Bożą, powołując się na rady kard. 
Stefana Wyszyńskiego i kard. 
Roberta Saraha.

– Czas, który przeżywamy, 
jest dla nas szczególną okazją, 
by zweryfikować naszą miłość: 
do Pana Boga, do Matki Najświęt-
szej i naszej ojczyzny, Polski. Ta 
miłość weryfikuje się w zaufaniu 
Bogu, że On przychodzi do nas 
ze swoją łaską w sakramentach 
świętych, szczególnie w sakra-
mencie pokuty i Eucharystii, by 

być naszą mocą szczególnie 
wtedy, gdy jesteśmy zagubieni 
– wyjaśniał bp Adam.

Pokazywał też, że trwająca 
epidemia rozwiewa wiele złu-
dzeń.

– Człowiek, któremu wyda-
wało się, że jest niemal wszech-
mocny, jawi się w swojej słabości 
i kruchości. Zaistniała sytuacja 
pozwala nam uświadomić sobie 
naszą kruchość i zawierzyć się 
Ojcu w Jego miłosierdziu, a tak-
że zawierzyć się Maryi, naszej 
Matce i Królowej. (...) Jak żyć w 
świecie, w którym wirus uderza 
na oślep i zabija niewinnych? 
Jest tylko jedna odpowiedź – 
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Zawierzenie    miasta
pewność, że Bóg jest miłością i 
nie pozostanie obojętny na nasze 
cierpienie. Słabość otwiera nasze 
serca na Boga i skłania Boga do 
okazania nam miłosierdzia. Trze-
ba nasze serca na nowo zwrócić 
ku Bogu i nie pozwalać, by On 
był nadal obrażany – podkreślał, 
przestrzegając przed powrotem 
do tych samych błędów po za-
kończeniu epidemii.

Przypominał też epidemię, 
przed którą Matka Boża urato-
wała noworudzian w 1680 r. 
dzięki ich wytrwałej modlitwie, 
do której zachęcali także rajcy 
miejscy. Za ich przykładem na 
koniec Mszy św. biskup odczytał 
modlitwę, w której zawierzył 
Nową Rudę Matce Bożej.

akt zawierzenia nowej rUDy 
najświĘtSzej Maryi pannie

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Mat-
ko Kościoła, która z tego miejsca okazujesz swoją łaskawość 
i litość tym wszystkim, którzy się chronią pod Twoją opiekę, 
usłysz modlitwę, którą zanosimy do Ciebie z dziecięcą ufno-
ścią i przedstaw ją Twemu Synowi Jezusowi, jedynemu na-
szemu Odkupicielowi.

Matko Boża Bolesna, Mistrzyni ofiary ukrytej i cichej, któ-
rej serce zostało przeszyte przez miecz boleści, Tobie, która 
nam naprzeciw wychodzisz, my grzeszni poświęcamy w tym 
dniu całe nasze istnienie i  całą naszą miłość. Oddajemy Ci 
w opiekę nasze miasto Nową Rudę, nasze noworudzkie pa-
rafie, którym patronują święta Katarzyna, święty Mikołaj, 
i  święta Barbara oraz parafię świętego Piotra Kanizjusza 
z Włodowic. Poświęcamy Ci nasze życie, naszą pracę, nasze 
radości, cierpienia i  bóle. Użycz pokoju, sprawiedliwości 
i pomyślności, bo wszystko co mamy i to czym jesteśmy Twej 
troskliwości powierzamy, Pani i Matko nasza.

Chcemy być całkowicie Twoimi i z Tobą iść drogą dosko-
nałej wierności wobec Jezusa Chrystusa, w  Jego Kościele. 
Prowadź nas zawsze, miłościwie, za rękę. Użycz naszym 
ogniskom domowym łaski miłości i szacunku dla budzącego 
się życia. Niech je przyjmują z taką samą miłością, z jaką Ty 
poczęłaś w swym łonie Syna Bożego. Dziewico Święta, Ma-
ryjo, Matko pięknej miłości, wspomagaj nasze rodziny, by 
zawsze trwały w jedności i błogosław wychowaniu naszych 
dzieci. Nadziejo nasza, wejrzyj na nas litościwie, naucz nas 
dążyć zawsze do Jezusa, a jeśli upadamy, pomóż nam powstać 
i  wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i  naszych 
grzechów w sakramencie pokuty, który napełnia duszę spo-
kojem. Błagamy Ciebie, użycz nam wielkiej miłości dla wszyst-
kich sakramentów świętych, które stanowią znaki, jakie Twój 
Syn nam zostawił na ziemi.

W  ten sposób, Matko Najświętsza, z  pokojem Bożym 
w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści, będzie-
my mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i  prawdziwy 
pokój, które pochodzą od Twego Syna, naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na 
wieki wieków. Amen.fo
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jaki jest twÓj 
widok z okna?

wielka Sowa od 9 maja

ZAPRASZAMY DO ZABA-
WY! Pandemia koronawirusa 
przewróciła nasze życie, pra-
cę i pasje do góry nogami. 
MOK proponuje Wam Kocha-
ni pewnego rodzaju odskocz-
nię, bardzo przyjemną, bo 
twórczą i z przymrużeniem 
oka.

Pokażmy nasze widoki z 
okna, czyli co najczęściej oglą-
damy przez okres…? No wła-
śnie, ile? Ile tygodni ten sam 
widok?

Proponujemy dowolną 
formę: plastyczną, graficzną, 
fotografia.

Akcja skierowana jest do 
wszystkich, bez ograniczeń 
wiekowych.

Prace wysyłajcie na adres: 
mok.kulturalnie@gmail.com

Możecie się podpisać, użyć 
pseudonimu lub inicjałów 
oraz wstawcie hasztag #co-
widoki. Przy pracach dzieci 
mile widziany wiek dziecka.

Hej turystki i turyści! Od soboty 9 maja wieża widokowa na Wielkiej Sowie będzie 
ponownie otwarta dla turystów. Dla bezpieczeństwa – turyści będą musieli spełnić 
poniższe wymagania.

Twierdza Srebrna Góra już działa

Dawna Kopalnia 
ponownie otwarta

Od wtorku 5 maja Twierdzę Srebrna Góra można zwiedzać w godzinach 10.00-
18.00. Wejście z przewodnikiem w grupach nie większych niż 15 osób.

Podczas zwiedzania należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa: zakrywaniu 
ust i nosa, zachowaniu minimum 2 metrów odstępu, niedotykaniu oczu, ust, nosa, 
unikaniu dotykania wyposażenia (warto zaopatrzyć się w rękawiczki).

Mamy dobrą wiadomość – od 9 maja kopalnia będzie otwarta do zwiedzania. 
Wejścia z przewodnikiem będą odbywać się co 60 minut. Zasady bezpieczeństwa 
będą przestrzegane, tak więc zapraszamy w maseczkach ochronnych.
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Przedszkola otwarte – pytania i odpowiedzi
Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci 

do przedszkola?
• Z placówek w pierwszej kolejności powinny sko-

rzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości 
pogodzenia pracy z opieką w domu.

• Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracow-
ników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 
realizujący zadania związane z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem 
dziecka do przedszkola?

• Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – 
bez objawów chorobowych.. To stała zasada, o której 
zawsze należy pamiętać.

• Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady 
higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powi-
tanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, 
zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pa-
miętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje 
dziecko uczy się przez obserwację.

• Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało 
do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy za-
bawek.

Kiedy i  komu muszę zgłosić, że moje dziecko 
przyjdzie do przedszkola?

• Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszko-
la, powiadom o  tym dyrektora placówki. To dyrektor 
wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe 
rozwiązania w zakresie przyjęcia do przedszkola.

jak moje dziecko musi być przygotowane do 
przyjścia do przedszkola?

• Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz za-
pewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze 
do i z przedszkola.

• Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny 
takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust 
i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że 
jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?
• Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli 

Twoje dziecko ukończyło 4 rok życia. Może to być tak-
że inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.

• Ważne! W  przedszkolu nie ma obowiązku zakry-
wania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycie-
li. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z  takiej 
formy zabezpieczenia.

• Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą 
zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno 
podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również 
przebywania w budynku przedszkola.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas po-
bytu w przedszkolu?

• Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć za-
pewnia dzieciom posiłki

Czy wydawanie i  spożywanie posiłków będzie 
bezpieczne?

• Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się 
z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

• Zalecamy również, aby spożywanie posiłków 
 odbywało się w  małych grupach. Posiłki powinny 
być  wydawane w  systemie zmianowym. Po każdej 
grupie dzieci należy czyścić blaty stołów, poręcze krze-
seł.

• Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmy-
warce z dodatkiem detergentu, w temperaturze mini-
mum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać. Od dostaw-
ców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców 
jednorazowych.

jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpie-
czeństwo sanitarne?

• Każda placówka musi być wyposażona w podsta-
wowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfek-
cji umieszczony przy wejściu do budynku.

• Każda grupa dzieci będzie przebywać w  wyzna-
czonej i stałej sali. Do grupy powinni być przyporząd-
kowani ci sami opiekunowie. Muszą być z niej usunię-
te przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 
dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki 
i  krzesełka w  stołówkach będą dezynfekowane po 
zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. Należy 
często wietrzyć salę, w razie potrzeby także w czasie 
zajęć.

• Organizacja pracy powinna być zapewniona w taki 
sposób, aby, na ile to możliwe, nie dochodziło do kon-
taktu dzieci z różnych grup, np. różne godziny zabawy 
na dworze.

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie 
będzie mogło skorzystać z opieki przedszkolnej?

• Rodzic dziecka, który nie zdecyduje się na opiekę 
przedszkolną, będzie mógł nadal pobierać zasiłek 
opiekuńczy.

jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przed-
szkolu?

• Zdecyduje o  tym dyrektor placówki, mając na 
względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przed-
szkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości 
w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło 
się bawić zabawkami, które można dezynfekować.

• Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale 
może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. 
Dziecko będzie mogło korzystać z  przedszkolnego 
placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostęp-
ne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zale-
camy, aby dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki 
poza teren placówki.

Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze 
wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

• Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowiły swoją dzia-
łalność. Mogą wydawać opinie oraz orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-
-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywi-
dualnego nauczania.

Czy dzieci w przedszkolu mogą korzystać z płynu 
dezynfekującego?

• Nie powinny. Zalecamy, by tego nie robiły z uwagi 
na potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się 
pojawić.

• Zachęcamy, by przebywające w przedszkolu dzie-
ci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po 
przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie 
ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Czy rodzice mogą wchodzić na teren  przedszkola?
• Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do 

przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady 
– jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępnie od kolej-
nego rodzica z dzieckiem 2 m. Należy przy tym prze-
strzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, 
tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub de-
zynfekcja rąk.
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Kleszcze są już aktywne!
Wybierając się na spacer do lasu, parku bądź na inne tereny 

zielone uważajmy na te pajęczaki. Po powrocie dokładnie oglą-
dajmy swoje ciało, ukłucie kleszcza nie boli! Pamiętajmy też o dzie-
ciach. Kleszcze najczęściej można znaleźć tam, gdzie skóra jest 
najdelikatniejsza (na rękach, nogach, głowie – na granicy włosów 
i za uszami, w zgięciach stawów, w pachwinach oraz fałdach  skórnych).

Kleszcze stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także ata-
kują psy i koty. Oglądajmy dokładnie także skórę naszego pupila.

W  Polsce do chorób przenoszonych przez kleszcze należą: 
borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Chroniąc się przed 
KZM można się zaszczepić!

Najczęstszym objawem boreliozy jest rumień, który możemy 
zaobserwować nawet po kilku tygodniach od ugryzienia. Każdy 
z niepokojących objawów należy skonsultować z lekarzem.

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 7 maja, godz. 15.00) 
jest już ponad 3,8 miliona zarażonych, ponad 265 
tysięcy zgonów i ponad 1,3 miliona osób wyzdro-
wiałych na 217 terytoriach całego świata. Polska 
na ten moment jest na 33 miejscu w tej statysty-
ce z  liczbą zarażonych – 14.898, liczbą zgonów 
– 737 oraz 4.862 osobami wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim 38 osób jest na ten moment 
zarażonych koronawirusem (12 osób w mieście 
Kłodzko, 6 osób w gminie wiejskiej Nowa Ruda, 
po 4 osoby w  Lądku-Zdroju, gminie miejskiej 
Nowa Ruda i gminie wiejskiej Kłodzko, 3 osoby 
w Bystrzycy Kł., po 2 osoby w Stroniu Śl. i Radko-
wie, 1 osoba w  Kudowie-Zdr.). Są już 3  ofiary 
śmiertelne (z Lewina Kłodzkiego, Stronia Śląskie-
go i Kłodzka), a 21 osoby wyzdrowiało (18 z Ku-
dowy-Zdroju, jedna osoba z  Ołdrzychowic Kł., 
jedna z Lewina Kł. oraz jedna ze Stronia Śląskiego). 
W całym powiecie kłodzkim 705 osób objętych 
jest kwarantanną w  tym 207 decyzją sanepidu. 
84 osoby przebywa na kwarantannie w  Nowej 

Rudzie i 37 w Radkowie – po powrocie z zagrani-
cy. Decyzją sanepidu na kwarantannie przebywa 
21 osób w Nowej Rudzie, 18 osób w gminie wiej-
skiej Nowa Ruda oraz 11 osób w gminie Radków.

StatyStyki na świecie
USA (1.236.697 chorych / 74.813 zgonów /

213.109 wyzdrowiałych),
Hiszpania (256.855 / 26.070 / 163.919),
Włochy (214.457 / 29.684 / 93.245),
Wielka Brytania (201.101 / 30.076 / brak danych),
Rosja (177.160 / 1.625 / 23.803),
Francja (174.191 / 25.809 / 53.972),
Niemcy (168.174 / 7.285 / 137.400),
Turcja (131.744 / 3.584 / 78.202),
Brazylia (126.761 / 8.618 / 51.370),
Iran (103.135 / 6.486 / 82.744),
Chiny (82.885 / 4.633 / 77.960),
(…)
Czechy (7.979 / 263 / 4.214).

#zostanwdomu
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jak wzmocnić kompetencje cyfrowe dzieci i nauczycieli? 
Zgłoś szkołę do programów Fundacji orange

wzbogacenie kompetencji cyfrowych
Przeniesienie nauczania ze 

szkolnych klas do Internetu na 
czas epidemii pokazało, jak istot-
ne są cyfrowe kompetencje 
uczniów i nauczycieli. Fundacja 
Orange od lat pomaga im je 
zdobywać. Teraz zaprasza szko-
ły do udziału w kolejnej edycji 
bezpłatnych programów eduka-
cyjnych, które zapewnią nowo-
czesne zajęcia dla dzieci, naukę 
programowania, szkolenia dla 
nauczycieli i sprzęt multimedial-
ny dla szkół. Zgłoszenia do Me-
gaMisji i #SuperKoderów można 
składać do 15 maja.

– Dziś, kiedy tak wiele aktyw-
ności nagle zostało przeniesio-
nych do sieci, umiejętność ko-
rzystania z aplikacji, świadomość 
zagrożeń w Internecie i odpo-
wiedzialne podejście do tech-
nologii nabierają jeszcze więk-
szego znaczenia. Nasze progra-
my edukacyjne uczą dzieci zdro-
wych nawyków cyfrowych, 
podstaw programowania i robo-
tyki. Choć otwieramy już kolejną 
ich edycję, tym razem jeszcze 
bardziej zmotywowani zapra-
szamy do niej szkoły – mówi 
Konrad Ciesiołkiewicz, prezes 
Fundacji Orange. – Nauczyciele 
bardzo dobrze oceniają poprzed-
nie edycje, bo Fundacja przygo-
towuje ich do prowadzenia zajęć. 
Dzięki temu sami zyskują nowe 
umiejętności, a także więcej od-
wagi i otwartości na nowe tech-
nologie w nauczaniu – dodaje.

Coraz młodsze dzieci sięgają 
po smartfony, a w Internecie 
poszukują głównie rozrywki i 
komunikacji. To od poziomu ich 
cyfrowych kompetencji i odpo-
wiedniej edukacji zależy, czy z 
technologii będą korzystać od-
powiedzialnie i kreatywnie, po-
dejmując wartościowe i rozwija-
jące aktywności. Te dobrze przy-
gotowane sprawniej też radzą 
sobie z udziałem w zdalnej  nauce.

Programy Fundacji Orange 
dla szkół podstawowych to cykl 
zajęć, w czasie których uczniowie 
kształcą zdrowe nawyki cyfrowe 
i poznają podstawy programo-
wania i robotyki. To cenna lekcja 
o tym, że nowe media to nie 
tylko zabawa i gry, ale możliwość 
rozwoju umiejętności, które z 
pewnością będą niezbędne w 
przyszłości. Już dziś istnieje 
ogromna potrzeba przygotowa-
nia programistów.

od rozpoznawania fake 
newsów do 
programowania robotów

MegaMisja dla klas 1-3 to 
10-miesięczny cykl zajęć, w cza-
sie których dzieci uczą się, jak 
zachować bezpieczeństwo i 
umiar w korzystaniu ze smart-
fonów, jak chronić swoją pry-
watność w sieci, odróżniać in-
formacje od reklamy, przestrze-
gać netykiety i praw autorskich, 
a także jak zrobić grafikę i film. 
Szkoły otrzymują od Fundacji 

sprzęt multimedialny – tablety, 
audiobooki, książki, zabawki 
edukacyjne, a nauczyciele zy-
skują nowe kompetencje. Na 
realizację zajęć wystarczy 1 go-
dzina tygodniowo w czasie lek-
cji lub na świetlicy. Program 
bazuje na scenariuszach przy-
gotowanych przez specjalistów. 
Najbardziej aktywne placówki 
odwiedza honorowy ambasador 
programu – Grzegorz Kasdepke, 
autor bestsellerowych książek 
dla dzieci.

#SuperKoderzy dla klas 4-8 
to nauka podstaw programowa-
nia i robotyki nie tylko na infor-
matyce, ale również na lekcjach 
przyrody, historii, fizyki, muzyki, 
języka polskiego czy języków 
obcych. Jedna z dwunastu ście-
żek do wyboru jest przeznaczo-
na także dla szkół specjalnych i 
klas integracyjnych (opracowa-
na m.in. we współpracy z Zytą 
Czechowską – Nauczycielką Roku 
2019). W czasie zajęć dzieci kon-
struują roboty, stacje pogodowe, 
tworzą pierwsze strony www i 
komponują muzykę w oparciu 
o kody. Rozwijają kreatywność, 
umiejętność logicznego myśle-
nia i pracy w grupie, które będą 
bardzo pożądane na rynku pra-
cy. Nauczyciele prowadzący za-
jęcia nie muszą być specjalista-
mi od technologii, bo Fundacja 
zapewnia im profesjonalne, 
darmowe szkolenia. Placówki 
zakwalifikowane do udziału 
otrzymują dotację na zakup mul-
timediów, w tym zestawów ro-
botów.

Do tej pory już prawie 27000 
dzieci z 1000 szkół wzięło udział 
w MegaMisji, a 10000 dzieci z 
500 szkół w #SuperKoderach.

jak się zgłosić?
Tegoroczny nabór do Mega-

Misji i #SuperKoderów potrwa 
do 15 maja. Szkoły mogą zgła-
szać się do obu programów lub 
tylko jednego, wypełniając pro-
sty formularz online na https://
fundacja.orange.pl/nabor-szkol 
i rozwiązując wspólnie z ucznia-
mi zadanie rekrutacyjne. Przy-
gotowano je z uwzględnieniem 
realiów zdalnego nauczania. 
Komisja oceni je pod kątem po-
mysłowości, zaangażowania 
dzieci i wykorzystania cyfrowych 
narzędzi. Listę szkół przyjętych 
do programów opublikuje w 
czerwcu, aby zajęcia mogły za-
cząć się od nowego roku szkol-
nego.

Obie inicjatywy są bezpłatne, 
wpisują się w podstawę progra-

mową i mają patronaty Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Mi-
nisterstwa Cyfryzacji.

Fundacja Orange od 15 lat 
uczy, jak mądrze i bezpiecznie 
korzystać z nowych technologii. 
Prowadzi autorskie projekty edu-
kacyjne, w których dba o cyfro-
we kompetencje dzieci, młodzie-
ży i nauczycieli. Uczy programo-
wania, druku 3d, podstaw edu-
kacji medialnej, a w 100 małych 
miejscowościach otworzyła 
multimedialne Pracownie Oran-
ge wyposażone w darmowy 
Internet i sprzęt. Współprowadzi 
FabLab powered by Orange w 
Gdańsku i w Warszawie. Koordy-
nuje największy program wo-
lontariatu pracowniczego w 
Polsce. Jest jedyną fundacją 
korporacyjną wśród marek tele-
komunikacyjnych w Polsce. Wię-
cej informacji: www.fundacja.
orange.pl; www.facebook.com/
FundacjaOrange. 
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ważne dla 
mikroprzedsiębiorców

Zmianie uległy warunki przyznania mikropożyczki dla firm (do 5 000 zł). Pożyczka będzie mogła 
zostać umorzona pod warunkiem prowadzenia działalności przez 3 miesiące od momentu 
otrzymania pożyczki

ZuS przyznał zwolnienia 
ze składek na ok 1,5 mld zł

jak odebrać informację 
o zwolnieniu ze składek?

We wtorek 5 maja na kontach płatników składek były wi-
doczne akceptacje 792 409 wniosków o zwolnienie ze składek 
za marzec 2020 r. na łączną kwotę ok 1,5 mld. ZUS na bieżąco 
rozpatruje również wnioski o świadczenie postojowe. Do przed-
siębiorców oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych trafiło już około 438 mln złotych. Tylko we 
wtorek na konta przelano ponad 51,3 mln złotych.

– Wniosków o zwolnienie ze składek jest bardzo dużo. To 
nowe, dotychczas nierozpatrywane przez nas wnioski, więc 
nasz system do automatycznego przetwarzania dokumentów 
musiał zostać dostosowany do ich „obrabiania”. Jednak od 
dzisiaj decyzje będą się sukcesywnie pojawiały na kontach PUE 
ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik praso-
wy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wiem, że przedsiębiorcy są znie-
cierpliwieni, my naprawdę cały czas pracujemy nad tym żeby 
decyzje były widoczne szybciej, ale proszę wierzyć, że tego się 
nie da zrobić jednym kliknięciem. – przekonuje Kowalska- Matis.

Rzecznik przypomina, że ze zwolnienia ze składek mogą 
skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń 
społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę 
i  pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać 
także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia).

Wprowadzone zmiany w tarczy 2.0 Przewidują również, że 
ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń 
od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie ob-
jęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozlicze-
niowych. Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze 
składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przy-
padku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. 
Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy zało-
żone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpie-
czonych nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Od wtorku 5 maja na indywidualne konta przedsiębiorców 
na platformie internetowej PUE ZUS wpływają informacje o re-
alizacji złożonego przez nich wniosku dotyczącego zwolnienia 
z opłacania składek

– Pomimo tego, że ktoś wnioskował o  zwolnienie za trzy 
miesiące, nasza informacja dotyczy zwolnienia za marzec gdyż 
zwolnienie ze składek następuje po złożeniu deklaracji rozli-
czeniowych – zastrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To oznacza, że 
przedsiębiorca dostanie osobno informację za każdy miesiąc 
dopiero po złożeniu przez niego dokumentów rozliczeniowych 
– wyjaśnia.

Aby odebrać na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) 
odpowiedź z ZUS, wystarczy zalogować się do swojego konta, 
wejść w dokumenty a potem w wiadomości. Dalej w skrzynce 
odbiorczej należy przejść do dokumentów wymagających 
poświadczenia odbioru.

Odbiór pisma trzeba potwierdzić jednym z  dostępnych 
podpisów np. profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Po podpisaniu pojawi się okno, 
w którym można wybrać wizualizację dokumentu w formacie 
PDF (po kliknięciu w link) lub dokument wydrukować.

Kto może otrzymać 
pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać 
mikroprzedsiębiorcy, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (tj. przedsię-
biorca, który w co najmniej jed-
nym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie 
następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie 
mniej niż 10 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto 
ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz z operacji finanso-
wych nieprzekraczający równo-
wartości w złotych 2 milionów 
euro lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na ko-
niec jednego z tych lat nie prze-
kroczyły równowartości w zło-
tych 2 milionów euro), którzy 
prowadzili działalność gospo-
darczą przed dniem 1 marca 
2020 r. w celu pokrycia bieżących 
kosztów prowadzenia tej dzia-
łalności.

O pożyczkę mogą ubiegać 
się także mikroprzedsiębiorcy, 
którzy nie zatrudniają i nigdy nie 
zatrudniali pracowników.

Kto udziela pożyczki 
i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu 
lub prezydent miasta na prawach 
powiatu, sprawujący zwierzch-
nictwo nad powiatowym urzę-
dem pracy lub dyrektor odpo-
wiedniego urzędu pracy działa-
jący z upoważnienia starosty lub 
prezydenta miasta) może, na 
podstawie umowy, udzielić ze 
środków Funduszu Pracy jedno-
razowo pożyczki na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mi-
kroprzedsiębiorcy, który prowa-
dził działalność gospodarczą 
przed dniem 1 marca 2020 r. 
Starosta uprawniony jest do 
dochodzenia roszczeń z tytułu 
niespłaconych pożyczek.

Jaka jest maksymalna kwota 
pożyczki i jakie jest jej oprocen-
towanie?

Pożyczka jest udzielana ze 
środków Funduszu Pracy do 

wysokości 5 tys. zł, zaś jej opro-
centowanie jest stałe i wynosi w 
skali roku 0,05 stopy redyskonta 
weksli przyjmowanych przez 
Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty 
pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie 
może być dłuższy niż 12 miesię-
cy, z karencją w spłacie kapitału 
wraz z odsetkami przez okres 
3  miesięcy od dnia udzielenia 
pożyczki.

Czy można przedłużyć 
okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów może, w celu 
przeciwdziałania COVID-19, w 
drodze rozporządzenia, przedłu-
żyć okres spłaty pożyczki, ponad 
przewidziane 12 miesięcy, mając 
na względzie okres obowiązy-
wania stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii 
oraz skutki nimi wywołane.

Czy pożyczka może być 
umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami 
na wniosek mikroprzedsiębiorcy 
podlega umorzeniu, pod warun-
kiem, że mikroprzedsiębiorca 
będzie prowadził działalność 
gospodarczą przez okres 3 mie-
sięcy od dnia udzielenia pożycz-
ki. We wniosku o umorzenie 
mikroprzedsiębiorca oświadcza, 
że prowadził działalność gospo-
darczą przez okres 3 miesięcy 
od dnia udzielenia pożyczki.

Czy są konsekwencje 
za złożenie fałszywego 
oświadczenia 
we wniosku 
o umorzenie pożyczki?

Oświadczenie we wniosku o 
umorzenie pożyczki jest składa-
ne przez mikroprzedsiębiorcę 
pod rygorem odpowiedzialności 
karnej, za składanie fałszywych 
oświadczeń, w brzmieniu: „Je-
stem świadomy odpowiedzial-
ności karnej za złożenie fałszy-
wego oświadczenia”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświad-
czeń.

Czy wsparcie – 
niskooprocentowana 
pożyczka z Funduszu 
Pracy dla 
mikroprzedsiębiorców 
– stanowi pomoc 
publiczną?

Wsparcie polegające na 
udzieleniu niskooprocentowanej 
pożyczki z Funduszu Pracy dla 
mikroprzedsiębiorców (wartość 
pożyczki bez odsetek) stanowi 
pomoc publiczną, mającą na celu 
zaradzenie poważnym zaburze-
niom w gospodarce, o której 
mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu 
Komisji – Tymczasowe ramy środ-
ków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontek-
ście trwającej epidemii COVID-19 
(2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 
91I z 20.03.2020, str. 1).

Do wniosku o udzielenie po-
życzki Wnioskodawca dołącza 
wypełniony Formularz informa-
cji przedstawianych przy ubie-
ganiu się o pomoc rekompen-
sującą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu CO-
VID-19.

Gdzie należy złożyć 
wniosek o pożyczkę dla 
mikroprzedsiębiorców 
z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikro-
przedsiębiorca składa do powia-
towego urzędu pracy, właściwe-
go ze względu na miejsce pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej, po ogłoszeniu naboru przez 
dyrektora powiatowego urzędu 
pracy. Wnioski powinny być wno-
szone w postaci elektronicznej 
poprzez platformę Praca.gov.pl 
lub w postaci papierowej do 
urzędu.

Złożenie wniosku i umowy 
poprzez platformę Praca.gov.pl, 
po opatrzeniu ich kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym, pozwo-
li na obsługę sprawy bez koniecz-
ności wizyty w powiatowym 
urzędem pracy i znacznie przy-
śpieszy otrzymanie pożyczki.
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Zdecydowałem #niezabieram, a Ty?
Dawca.pl i Projekt PR ruszają z nową akcją! 

Startujący 21 marca projekt #NieZabieram jest 
następcą cenionej i kilkukrotnie nagradzanej 
akcji #OddajSerce, w niestandardowy sposób 
promującej transplantację.

Akcja #NieZabieram, oparta na mocnym, 
zapadającym w pamięć spocie wideo oraz 
wpierana materiałami w prasie, radiu oraz In-
ternecie, ma na celu promocję idei tran splantacji 
i świadomego dawstwa narządów w ramach 
działalności kampanii społecznej Dawca.pl.

Przed dawstwem powstrzymują nas m.in. 
wątpliwości związane z brakiem wiedzy dot. 
transplantacji i towarzyszące temu mity. Dla-
tego na start akcji nieprzypadkowo wybraliśmy 
czas Wielkanocy. Warto przy świątecznym 
stole rozmawiać również o dobrowolnych, 
personalnych decyzjach dotyczących dawstwa 
narządów po śmierci – podkreśla Paweł Kliko-
wicz, koordynator akcji #NieZabieram – W roku 
2015 w Polsce na przeszczep narządu czekało 
ponad 3000 osób. Tylko połowa z nich otrzy-
mała narząd.

Przed organizatorami akcji #NieZabieram 
stoi niełatwe zadanie zachęcenia Polaków do 
podjęcia tematu dawstwa i jego wpływu na 
ratowanie życia ludzkiego. Tym bardziej zachę-
cają do obejrzenia spotu wideo dostępnego na:

https://www.youtube.com/watch?v=QTty-
GqLTCTM

Kampania społeczna „Dawca.pl” to innowa-
cyjny projekt prowadzony przez grupę studen-
tów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
oraz innych gdańskich uczelni. Jej celem jest 
uświadamianie polskiego społeczeństwa, pod-
noszenie poziomu wiedzy na temat procedur 
przeszczepiania tkanek, komórek i narządów 
oraz zwiększanie społecznej akceptacji dla tej 
metody leczenia oraz dobrowolnego dawstwa 
narządów.

Agencja Projekt PR to specjaliści komuni-
kacji online i offline. Kreatywni z wiedzą i bo-
gatym doświadczeniem, otwarci na wyzwania 
i realizację nowych pomysłów. Od 2010 roku 
Agencja wpiera kampanię Dawca.pl
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ostrzeżenie – susza

wyjątkowa sesja

oSP Sokolec z nowym wozem
Wspaniały prezent na Dzień 

Strażaka! Takie słowa cisnęły się 
na usta, gdy 28 kwietnia dotarła 
do nas informacja, że do subre-
gionu wałbrzyskiego trafi ponad 
6,7 milina złotych na wozy stra-
żackie dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych, a OSP Sokolec otrzy-
ma z tej puli aż 560 tys. zł dofi-

nansowania na zakup nowego 
wozu.

To kolejna, bardzo ważna 
inwestycja w bezpieczeństwo 
naszej gminy. Za nami zakup 2 
nowych średnich i jednego no-
wego lekkiego pojazdu dla na-
szych druhów, na których zawsze 
można liczyć.

W tym miejscu wypada też 
złożyć wielkie podziękowania 
dla wszystkich strażaków i przed-
stawicieli służb, którzy walczą w 
ostatnim czasie z pożarami lasów 
i łąk. Niech ten sprzęt służy Wam 
jak najlepiej i niech sytuacji do 
jego bojowego wykorzystania 
będzie jak najmniej!

Dofinansowanie na drogę 
w Ludwikowicach Kł.

W czwartek, 30 kwietnia dotarła do nas kolejna wspaniała wia-
domość. Grzegorz Macko Radny Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego przekazał wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
Gminy Nowa Ruda na wsparcie ochrony gruntów rolnych. Wyre-
montowana zostanie droga dojazdowa w Ludwikowicach Kłodzkich. 
Wartość  dofinansowania to 128 520 zł

W czwartek, 30 kwietnia odbyła się XVII Sesja 
Rady Gminy. Sesja została przeprowadzona tra-
dycyjnie z  zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Radni otrzymali maseczki, rękawiczki i płyn de-
zynfekcyjny do dyspozycji. Sesję obsługiwał jeden 
pracownik urzędu gminy. Wójt, skarbnik, sekretarz 
i kierownicy byli do dyspozycji Rady pod telefo-
nem, jednak pytań nie było.

Sesja przebiegła sprawnie i krótko. Uchwalono 
jednogłośnie wszystkie uchwały, 13 głosami ZA 
na trzynastu obecnych radnych. Skład rady uległ 

zmniejszeniu w związku z  rezygnacją ze swojej 
funkcji jednego z radnych.

Sesja zapewne zapadnie radnym w pamięć, 
gdyż odbyła się w szczególnym czasie i miejscu. 
Było to pierwsze spotkanie w sali narad nowej 
siedziby Urzędu Gminy, w budynku przy ul. Nie-
podległości 2. W czerwcu br. Wójt planuje przenieść 
wszystkie gabinety z dzierżawionego od firmy 
Orange budynku przy ul. Niepodległości 1 do 
własnego, pozyskanego od Skarbu Państwa.
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Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej (IMGW) od 1 maja 
br. oprócz ostrzeżeń dotyczących 
silnych wiatrów, burz czy opadów 
deszczu, gradu i  śniegu, będzie 
informował także o suszy hydro-
logicznej.

„Susza Alert” - jeśli zobaczycie 
taką ikonę, będzie to znak, że 
występuje zagrożenie ze złą sytu-
acją hydrologiczną, w kontekście 
suszy.

Ostrzeżenia publikowane będą 
od 1 maja do 31 października 
w  serwisach IMGW-PIB – serwis 
pogodowy, Twitter, Facebook 
i przesyłane pocztą elektroniczną 
do wybranych odbiorców. Otrzy-
mywać je będą również admini-
stracja samorządowa i  wybrane 
służby operacyjne.

Susza w Polsce staje się coraz 
większym problemem i poważnym 
zagrożeniem. Rekomendowane 
jest oszczędzanie wody. Eksperci 
mówią, że może nas czekać naj-
gorsza sytuacja od 100 lat.

Może się okazać, że susza hy-
drologiczna staje się kolejnym 
poważnym kryzysem, na który 
będziemy potrzebowali sporych 
nakładów finansowych. Ciepła 
i  sucha zima oraz bezdeszczowa 

wiosna doprowa dziły do fatalnej 
sytuacji – bez wody plony polskich 
rolników są zagrożone. Minister-
stwo Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej przygotowuje 
specjalną „ustawę przeciwsuszo-
wą”, mającą usprawnić proces 
przeprowadzenia inwestycji po-
prawiających bilans wodny  Polski.

Wiele obszarów Polski mierzy 
się z dużymi niedoborami wody. 
Rolników nie trzeba przekonywać, 
że susza w Polsce jest problemem 
- może nawet największym. Chodzi 
jednak o  to, by „komunikaty su-
szowe były także uwzględniane 
przy możliwości  ubiegania się 
przez rolników o odszkodowania 
za straty spowodowane suszą. 
Z  drugiej strony - komunikaty 
dadzą okazję do stwierdzenia jak 
jest na obszarze całej Polski i... do 
przedyskutowania koniecznych 
działań. Chodzi nie tylko o zatrzy-
mywanie wody w glebie, ale także 
o ułatwienia w nawadnianiu i bu-
dowie studni - zwłaszcza tych 
bardzo głębokich, które są niezwy-
kle kosztowne” (źródło: www.ka-
lendarzrolnikow.pl/8275/od-maja-
-imgw-bedzie-ostrzegal-o-suszy). 
Jak będzie – przekonamy się 
 wkrótce.
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Strony Urzędu Miasta

redaguje  
Krzysztof Czajka

www.um.nowaruda.pl

Przesunięto termin składania wniosków 
o wymianę pieców w ramach projektu grantowego Szanowni Państwo,

Wspólnie z naszymi przedsiębiorcami, zachęcamy Państwa 
do korzystania z lokalnych sklepów, zakładów usługowych oraz 
firm – aby okazać im nasze wsparcie w tym trudnym okresie 
ogromnych ograniczeń i zakazów w jakim znaleźli się przed-
siębiorcy. 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 05 maja 2020 r. 
został wywieszony wykaz nieruchomości lokalo-
wych, położonych na terenie miasta Nowa Ruda, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetar-
gu nieograniczonego, będący załącznikiem od nr 
1 do nr 5 Zarządzenia Nr 81/2020 Burmistrza 
Miasta Nowa Ruda z dnia 05 maja 2020 r.

– ul. Cmentarna nr 8/1

– ul. Cmentarna nr 8/2
– ul. Cmentarna nr 8/3
– ul. Cmentarna nr 8/5
– ul. Cmentarna nr 8/6
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 

w  nabyciu wykazanych nieruchomości na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi /jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65/ mogą 
składać wnioski o  nabycie w  terminie do dnia 
16  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 04 
maja 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudo-
wanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda, przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 
do Zarządzenia Nr 79/2020 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 
04 maja 2020 r.

– ul. ugory – obr. 7, AM 9, dz. nr 2/3
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 15 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 04 
maja 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudo-
wanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, będący załącz-
nikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Nowa 
Ruda z dnia 04 maja 2020 r.

– ul. Sudecka – obr. 5, AM 3, dz. nr 31/4
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 15 czerwca 2020 r. do Urzędu Miasta 
w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

Informujemy, że ze względu 
na obecną sytuację epidemiczną 
w  Polsce oraz wprowadzone 
ograniczenia w  zakresie m.in. 
przemieszczania się i spotykania, 
realizacja projektu grantowego 
pn. „Wymiana wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła w budynkach i lo-
kalach mieszkalnych na terenie 
wybranych gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej” zostaje zawieszo-
na, a  planowane rozpoczęcie 
naboru wniosków o udzielenie 
grantów w kwietniu br. – odwo-
łane.

Niemniej jednak pragniemy 
Państwa zapewnić, iż realizacja 
projektu nie jest zagrożona i że 
dołożymy wszelkich starań, aby 
rozpoczęcie naboru mogło od-
być się najwcześniej jak to moż-
liwe, z zachowaniem bezpieczeń-
stwa zarówno dla osób pracują-
cych na rzecz realizacji projektu, 
jak i dla mieszkańców. Informu-

jemy również, że dotychczasowe 
zasady udziału w projekcie nie 
ulegną zmianie.

Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie prosimy o śle-

dzenie kolejnych komunikatów 
na stronie internetowej gminy. 
Na bieżąco będziemy Państwa 
informować o podejmowanych 
działaniach.
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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 379 („Czasem tylko spinacz zajmuje akta”)
nagrody otrzymują: Magdalena Zielińska – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, 
Jolanta Jeleń  – 2-osobowy karnet do kina MOK, Bernadetta Kowalczyk-Wolna – 2 bilety do Muzeum 
Górnictwa w Nowej Rudzie, Alicja Duszczak – plan miasta Nowa Ruda, Roman Janiczyk – talon na diagnostykę 
komputerową w warsztacie Bierc Auto Serwis, Halina Gorla – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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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 379 („Czasem tylko spinacz zajmuje akta”)
nagrody otrzymują: Magdalena Zielińska – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, 
Jolanta Jeleń  – 2-osobowy karnet do kina MOK, Bernadetta Kowalczyk-Wolna – 2 bilety do Muzeum 
Górnictwa w Nowej Rudzie, Alicja Duszczak – plan miasta Nowa Ruda, Roman Janiczyk – talon na diagnostykę 
komputerową w warsztacie Bierc Auto Serwis, Halina Gorla – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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Aforyzmy
Nie pozwól, aby smutek zamienił cię w osobę, którą nie jesteś.

Szukam świata w który jedna jaskółka czyni wiosnę, gdzie szewc chodzi w butach, gdzie jak cię 
widzą to dzień dobry, szukam świata gdzie człowiek człowiekowi człowiekiem – Borszewicz

Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje – Jan Paweł II

Szanuj ludzi, którzy zawsze znajdą dla ciebie czas w swoim napiętym grafiku, ale kochaj tych, 
którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy ich potrzebujesz.

Niektórzy poznając nowy język, zapominają ojczysty.

Nie wolno niczego nie robić tylko dlatego, że nie można zrobić wszystkiego.

Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania 
pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu (Jerzy Waldorff).
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Wiosna

Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Krowa Matylda nie może zasnąć”, „majówka”, „szpak, („Krowa Matylda nie może zasnąć”, „majówka”, „szpak, („Krowa Matylda nie może zasnąć”, „majówka”, „szpak, 

wilga, słowik drozd, bocian”), nagrody (zestaw 2 lub wilga, słowik drozd, bocian”), nagrody (zestaw 2 lub wilga, słowik drozd, bocian”), nagrody (zestaw 2 lub 
3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 

zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny 
lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:  lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:  lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:  

Kasia Łuszczyńska, Marcin Strebski, Kasia Łuszczyńska, Marcin Strebski, Kasia Łuszczyńska, Marcin Strebski, 
Patryk Zgródzki.Patryk Zgródzki.Patryk Zgródzki.

Kącik 
dla dzieci

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Astrid Lindgren.

1. Potrzebne na barszcz

2. Gromadzi je wiewiórka

3. Tryska wodą w parku

4. Gdy ją obierasz, płaczesz

5. Kieruje lokomotywą

6. Gra w � lmie i w teatrze

7. Podkuwa konie

8. „Wyszło szydło z...”

9. Dom konia

10. Leczy zwierzęta

11. Budynek na zboże i siano

12. Ziemny lub stołowy

13. Z nich ketchup

14. Siostra taty

15. Ryje w ziemi tunele

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.

1. Hasło z krzyżówki

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

........................................................................................
3. Kolor nitki prowadzący do wyrazu z „ó”

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 378

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Autor: Bożena Forma

Coraz dłuższe dni nastają,
sroga zima odjechała.
A do życia powolutku
budzi się przyroda cała.

Na gałązkach pełno bazi,
zielenieją krzewy, drzewa.
Pachną kwiaty dookoła,
gdzieś w oddali ptaszek śpiewa.

Porządkować swoje domki,
żuczki, mrówki, zaczynają.
Cieszą się, że przyszła wiosna,
brzuszki w słonku wygrzewają.

Najprzyjemniej podsłuchiwać
jak przyrody bije serce.
I na długo zapamiętać
wiosny głosów jak najwięcej.

Ka¿d¹ z liczb 
powiêksz dwa razy 
i odczytaj na tarczy 
przyporz¹dkowan¹ 
jej literê. 
Wpisz litery do tabelki 
i odczytaj has³o

Aby odczytaæ inne has³o, zmniejsz podane liczby dwa razy 
i wpisz do tabeli przyporz¹dkowane im litery

Jaki kolor nitki doprowadzi do wyrazu, do którego pasuje „ó”?

Czarne skrzyd³a, dziób czerwony,
œpiewak z niego s³aby.
Kiedy leci, kiedy stoi,
milkn¹ wszelkie ¿aby.
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Wiosna
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imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 378
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ZAGADKA
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

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

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
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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 427

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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Reklama

Reklama

* 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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