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6 kwietnia strażacy z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
Dzikowiec Kłodzki po raz pierwszy
wyruszyli do akcji – pożaru trawy
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„Koronabus” w powiecie kłodzkim

Gmina Radków
otrzymała wsparcie

Spółka FBSerwis Dolny Śląsk
z siedzibą w Ścinawce Dolnej
przekazała Gminie Radków
50 tys. złotych na zakup sprzętu
i materiałów potrzebnych dla
zabezpieczenia mieszkańców
gminy Radków przed zakażeniem
koronawirusem

czytaj na str. 3

Odbiór odpadów
i RIPOK-i bez zmian

Wbrew plotkom odbiór śmieci
w Nowej Rudzie działa normalnie.
Normalnie funkcjonuje też Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych

35 zł

czytaj na str. 5

Zdalna szkoła –
rekordowe tempo

16 zł

Od poniedziałku 20 kwietnia wyruszyła karetka na teren powiatu kłodzkiego,
której załoga zbiera materiał do badań na obecność koronawirusa
czytaj na str. 3

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

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

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE

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

Niemal 90% gmin i powiatów
złożyło wnioski o dofinansowanie
zakupu laptopów dla uczniów
i nauczycieli. Wiele samorządów
ma już pieniądze na koncie.
Z zakupami nie trzeba czekać na
przelew – złożenie wniosku to
gwarancja otrzymania wsparcia

czytaj na str. 6

Noworudzki UTW
e-Uniwersytetem

Od 12 marca na Noworudzkim
UTW zostały zawieszone wszystkie
zajęcia. Nie ma wykładów, nie
działają sekcje, zamknięte jest
biuro. O wyjazdach kulturalnych,
turystycznych i wszystkich innych
spotkaniach nie ma nawet mowy

Bolesław Pietruszewski
nie jest już radnym

czytaj na str. 11

W lesie bez maseczek

Od poniedziałku zostały
otwarte miejskie parki, tereny
zielone i rekreacyjne. Zgodnie
z ministerialnym rozporządzeniem
nadal zamknięte będą siłownie na
wolnym powietrzu i place zabaw.
Wyjścia z domu wciąż jednak
należy ograniczać do niezbędnego
minimum

Zgodnie z informacją zawartą w postanowieniu
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia
20 kwietnia, z dniem 16 kwietnia br. wygasł
mandat radnego Rady Gminy Nowa Ruda
Bolesława Pietruszewskiego z powodu złożenia
przez niego pisemnej rezygnacji

czytaj na str. 14

Wyniki tworzą dobrą atmosferę
z trenerem Przemysławem Malczykiem
rozmawia Tomasz Druciak

strona 27

czytaj na str. 3

Obostrzenia łagodniejsze
Podczas czwartkowej konferencji 16 kwietnia premier
Mateusz Morawiecki oraz Łukasz Szumowski, minister
zdrowia, ogłosili nowe zasady wychodzenia z epidemii
czytaj na str. 15

www.wenanty.pl
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OSP Dzikowiec Kłodzki działa
6 kwietnia strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dzikowiec Kłodzki po raz
pierwszy wyruszyli do akcji – pożaru suchej trawy. – Mieszkańcy naszej miejscowości
w końcu mogą czuć się bezpiecznie – napisali na facebooku załączając zdjęcia

Wsparcie od WOŚP
To już kolejny raz, kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wsparła kłodzki ZOZ. 21 kwietnia pracownicy kłodzkiego szpitala otrzymali od Fundacji WOŚP
najwyższej klasy kardiomonitor.
Na stronie producenta możemy przeczytać: GE monitor
pacjenta B125 (12,1”) umożliwia
ciągłe monitorowanie różnych

parametrów życiowych pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w szpitalach, ośrodkach
rehabilitacyjnych, chirurgii jednego dnia czy neonatologii.
Kilka dni wcześniej do szpitala fundacja WOŚP przysłała
również 2000 szt. maseczek
ochronnych i 500 szt. przyłbic
dla pracowników medycznych.
– Początkowo planowaliśmy
uruchomić działanie naszej jednostki w okolicach lata, jednakże sytuacja, która jest obecnie
w naszym kraju, skłoniła nas do
szybszego działania – mówi Zarząd OSP Dzikowiec Kłodzki. –
Padła propozycja postawienia
swojej remizy. Naprzeciw nam
wyszli nasi mieszkańcy, propozycji było sporo, jednakże zdecydowaliśmy się na lokalizację
najbardziej dogodną dla druhów.
Z dobrowolnych składek naszych
strażaków uzbieraliśmy kwotę,
która wystarczyła na postawienie
zwykłego blaszaka, aby można
było garażować auto. Chcieliśmy
realnie pomagać naszym mieszkańcom oraz okolicznym miejscowościom, aby mogli na nas
liczyć w każdej chwili. Tutaj bardzo gorąco chcielibyśmy podziękować panu Waldemarowi Stawiarzowi za udostępnione miejsce, panu Piotrowi Sulowskiemu
za trzymanie pieczy w temacie
postawienia remizy, pani wójt
Adriannie M ier zejewsk iej,
Agnieszce Tomczuk, sołtysowi
wsi Dzikowiec i całej radzie sołeckiej za wsparcie w obecnej

Redaktor naczelny: Stanisław Mróz, tel. 501 361 623. Redakcja: Arkadiusz Balcerzak, Tomasz
Druciak (dział sportowy), Tomasz Proszek, Dawid Sarysz (redaktor wydania). Adres redakcji:
Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda, tel. 74 869 19 06, kom. 512 061 362, redakcja@noworudzianin.pl.
Wydawca: Mróz Media Stanisław Mróz, Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, poprawek i uzupełnień w przypadku wykorzystania w druku nadesłanego materiału

sytuacji oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom w ten
projekt. Jesteśmy w podziale
bojowym dopiero dwa tygodnie,
a jak widać jesteśmy potrzebni.
Już gasimy pożary, rozwozimy
maseczki zakupione przez Urząd
Gminy dla mieszkańców Dzikowca i Przygórza, a w tym wszystkim
świetnie sprawdza się samochód
STAR, który kiedyś jeździł w OSP
Wolibórz. Druhowie są bardzo
dobrze wyszkoleni z zakresu
wiedzy pożarniczej. Są ambitni
i pomocni. W końcu postawiliśmy

remizę. Trwają jeszcze prace
organizacyjne przy samochodzie. Wszyscy powtarzają, że
brakuje normalnej remizy. Mamy
też drużynę młodzieżową oraz
kobiecą. Marzymy o tym, że uda
się odzyskać gminie remizę, tak
by móc działać cały czas i dobrze
zabezpieczyć sprzęt, chociażby
przed wilgocią, czy użyć spinalni do suszenia węży. Sprzętu
trochę mamy – to co najpotrzebniejsze, czyli mundury do akcji,
całą armaturę wodną, sprzęt
hydrauliczny czy piłę spalinową
– dodają.
– Brawo!! Wspaniała ekipa, w
trzy dni remiza stanęła, a wszystko dla bezpieczeństwa, z właszcza
w tak ciężkich chwilach. Jesteście
wielcy – cieszy się Agnieszka
Tomczuk, sołtys wsi Dzikowiec.
– Nasi wspaniali Druhowie,
zawsze można na nich liczyć.
Chłopaki i Dziewczyny z sikawkami – jesteście Wspaniali! Dziękuję za poświęcony prywatny
czas i wielkie SERCA – skomentowała Adrianna Mierzejewska,
wójt gminy Nowa Ruda.
Wielu mieszkańców Dzikowca cieszy fakt, że mogą teraz czuć
się bardziej bezpieczni.
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Gmina Radków otrzymała wsparcie
na walkę z koronawirusem
Spółka FBSerwis Dolny Śląsk z siedzibą w Ścinawce Dolnej przekazała Gminie Radków
50 tysięcy złotych na zakup sprzętu i materiałów potrzebnych dla zabezpieczenia
mieszkańców Gminy Radków przed zakażeniem koronawirusem

Za przekazane środki zakupiono: 3 generatory ozonu,
3 lampy bakteriobójcze, defibrylator, zamgławiacz spalinowy,
50 sztuk przyłbic, 1200 szt. rękawic ochronnych, 50 szt. wielowarstwowych mat antybakteryjnych, 20 szt. zwykłych i 40 szt.
medycznych kombinezonów
ochronnych, 400 litrów płynu do
dezynfekcji rąk, 50 litrów koncentratu płynu do dezynfekcji
przestrzeni publicznej pozwala-

jącego wytworzyć stokroć więcej
środka chemicznego oraz dwa
bezdotykowe termometry.
We wtorek 21 kwietnia nastąpiło przekazanie zakupionego wyposażenia przez Dyrektora Generalnego FBSerwis Dolny
Śląsk, Pawła Kowalczyka na ręce
Burmistrza Miasta i Gminy Radków, Jana Bednarczyka. Sprzęt
został już rozdysponowany i
będzie wykorzystywany w przedszkolach, szkołach, obiektach

sportowych czy instytucjach
Gminy Radków. Defibrylator
trafi do OSP Ścinawka Dolna, a
zamgławiacz wykorzystywany
będzie przez spółkę RUK do
dezynfekcji przestrzeni publicznych. Bardzo dziękujemy firmie
FBSerwis Dolny Śląsk za taki gest
i wspaniałą postawę.
– Tak jak większość naszych
pracowników, sam pochodzę z
Gminy Radków – tu na co dzień
mieszkam i pracuję, dlatego było
dla mnie oczywiste, że musimy
pomóc Gminie walczyć z pandemią, która obecnie ma miejsce.
Mam nadzieję, że sprzęt zakupiony za przekazane przez nas
środki podniesie znacznie poziom bezpieczeństwa wszystkich
mieszkańców i sprawi, że będziemy choć odrobinę bardziej spokojni w tych trudnych dla nas
wszystkich czasach – komentuje Paweł Kowalczyk, Dyrektor
Generalny FBSerwis Dolny Śląsk.

Bolesław Pietruszewski nie jest już radnym

„Koronabus”
w powiecie kłodzkim
Od poniedziałku 20 kwietnia wyruszyła karetka
na teren powiatu kłodzkiego, której załoga zbiera
materiał do badań na obecność koronawirusa

– Około 60 wymazów pobrał nasz powiatowy „koronabus”!
– poinformował Maciej Awiżeń, starosta kłodzki, na swoim
profilu społecznościowym. – Jak poinformowała mnie dyrektor ZOZ w Kłodzku – Jadwiga Radziejewska, nasz „koronabus”
z dzielną załogą pobrał dziś około 60 wymazów z terenu
Stronia Śląskiego, Lądka-Zdroju, Ołdrzychowic, Kłodzka etc.
Jutro (red. 21 kwietnia) trasa na Kudowę oraz pomagamy
Powiatowi Ząbkowickiemu (swoją drogą szpital w Kłodzku
przejął zadania szpitala w Ząbkowicach, który jest na kwarantannie). Jutro o 7.00 wyrusza „koronabus” w kolejny,
pracowity dzień. Więcej testów jest robionych w naszym
powiecie! Dziękuję za współpracę ZOZ w Kłodzku, PSSE, WSSE,
Wojewodzie, NFZ… – dodał.
Działania finansuje Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Zgodnie z informacją zawartą w po- z dnia 20 kwietnia, z dniem 16 kwietnia
stanowieniu Sebastiana Kowalskiego, br. wygasł mandat radnego Rady Gminy
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Nowa Ruda Bolesława Pietruszewskiego
(Okręg nr 12 – Dzikowiec) z powodu
złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
W Radzie Gminy Nowa Ruda Bolesław
Pietruszewski pełnił również funkcję
przewodniczącego Komisji Rozwoju Go- W środę 21 listopada 2018 r. w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł.
spodarczego oraz członka Komisji Oświa- rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Gminy Nowa Ruda obecnej kadencji.
ty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
Sesję otworzył radny-senior Bolesław Pietruszewski
Zapytaliśmy o przyczyny rezygnacji
samego zainteresowanego:
ma sensu stać na przeszkodzie komuś su na ważne sprawy w gminie Nowa Ruda
– Moje poglądy na niektóre sprawy innemu – dodał.
wpłynęły na decyzję Bolesława Pietru21 listopada 2018 r. Bolesław Pietruszewski
były inne niż większości – powiedział
Inne zapatrywania na niektóre sprawy szewskiego.
otrzymał mandat radnego
Bolesław Pietruszewski. – Uważam, że nie niż pozostali i brak wspólnego konsensu-
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Felieton

Jak Kazimierz Wielki
zdobywał Ruś Halicką (2)
Pośpiesznie zorganizowana
wyprawa króla Kazimierza po
spadek na Rusi w kwietniu 1340,
zakończyła się niepowodzeniem.
Wprawdzie zajął Lwów, ale wobec
silnego oporu bojarów był zmuszony do odwrotu. Druga wyprawa zorganizowana w tym samym
roku również zakończyła się niepowodzeniem, jednakże tym razem bojarzy kierowani przez Dymitra Dietko wezwali do pomocy
Tatarów. Pomoc okazała się skuteczna. Polacy ponownie musieli
się wycofać, a odwetowa wyprawa
Tatarów i bojarów dotarła do Wisły i tu została rozbita przez polskie
rycerstwo. Ponieważ zajęcie Rusi
okazało się zadaniem bardzo trudnym i nie udało się tego dokonać
za jednym podejściem, to król
Kazimierz zastosował swoje metody sprawdzone na innych frontach: krok po kroku. Zarząd Rusi
powierzył dotychczasowemu
przeciwnikowi, czyli przywódcy
bojarów Dymitrowi Dietko, ponadto przyrzekł poszanowanie
obyczajów miejscowych oraz wiary prawosławnej. Do rozgrywki o
Ruś włączyła się Litwa, korzystająca z pomocy Tatarów, a ci jak
zwykle do pomocy byli bardzo
ochotni, ponieważ w umowie o
współpracę rubrykę – zapłata za
pomoc, pozostawiali nie zapisaną.
Sami ustalali gratyfikację i sami ją
egzekwowali w naturze. „Sprawa
ruska stanęła przedwcześnie niespodziewanie na porządku dziennym… Zaskoczyła ona Kazimierza

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

w chwili, gdy pozbywszy się za
cenę rezygnacji ze Śląska przeszkód ze strony Luksemburgów,
gotował się do skupienia wszystkich sił dla rewindykacji Pomorza”
(Jan Dąbrowski – Dzieje Polski
średniowiecznej). Aby uniknąć
wojny na dwa fronty król musiał
zostawić sprawy Rusi w zawieszeniu i zakończyć przerywany rozejmami, a trwający ponad 10 lat
stan wojny z Krzyżakami. Do rozprawy Kazimierz Wielki przygotowywał się bardzo starannie. Mając
zneutralizowanego Luksemburga
i sojusz z Węgrami, nawiązywał
układy z księstwami pomorskimi,
szachując w ten sposób Zakon od
zachodu. O rozprawie orężnej
mowy być nie mogło, Polska była
jeszcze zbyt słaba. „Król Kazimierz
widział się pod tę porę w niebezpieczeństwie ostatecznej zagłady,
gdyż bracia krzyżaccy mieli dość
siły, aby pół królestwa zagarnąć,
a król nie zdołałby stawić oporu”
– napisał Jan Długosz. Pozostała
jedynie droga dyplomatyczna, a
finał nastąpił w Kaliszu w lipcu
1343 roku. Polska przekazała Zakonowi Pomorze jako „wieczystą
jałmużnę”, a Zakon odda Kujawy,
Ziemię Dobrzyńską i w 15 dni po
ratyfikacji wypłaci Polsce odszkodowanie, w wysokości 10 000
florenów. Nawiasem mówiąc tego
odszkodowania Polska nigdy nie
otrzymała, licząc należne odsetki
za zwłokę – uzbiera się znaczna
kwota. Gdy różni pokrzywdzeni
żądają od nas odszkodowania,

może czas by się upomnieć o
wypełnienie postanowień pokoju
kaliskiego w całości. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny
Domu Niemieckiego istnieje, a
wielki mistrz nie tak dawno odwiedził Malbork. Pokój kaliski na
66 lat zabezpieczył Polskę przed
groźbą krzyżacką, a Grunwald był
sprawdzianem, jak Kazimierz i jego
następcy ten czas wykorzystali.
Umiejętna polityka w stosunku
do Mazowsza doprowadziła Piastów mazowieckich do złożenia
hołdu lennego Koronie Królestwa
Polskiego. Mógł wreszcie król
Kazimierz wrócić do ostatecznego
rozwiązania spraw ruskich. Prawie
dwadzieścia lat trwały wojny o
Ruś, a nie z Rusią. Te wojny nie
toczyły się o niepodległość Rusi
Halickiej, a o to, kto będzie panował we Włodzimierzu, Haliczu i
Lwowie: Litwa, Tatarzy, Węgry czy
Polska. Z tych zapasów zwycięsko
wyszła Polska, co było uwieńczeniem mistrzowskiej polityki króla
Kazimierza. Wojując z Lubartem
potrafił dogadać się z innymi książętami litewskimi, a przydzielając
im ruskie dzielnice uczynił ich
swoimi lennikami. Lokując Lwów
i nadając wszystkim mieszczanom
prawo magdeburskie zaznaczył:
„… jednakże ze specjalnej naszej
łaski pragniemy zachować Ormian,
Żydów, Saracenów i Rusinów w
ich obrządkach i prawach”.
Stanisław Łukasik
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Maturzyści kończą szkołę
Najprawdopodobniej młodzież wróci do szkoły dopiero
po wakacjach. Co ciekawe. w
piątek 24 kwietnia maturzyści
oficjalnie kończą jeden z najważniejszych etapów edukacyjnych
w swoim życiu. W jaki sposób
uczniowie klas maturalnych z
Nowej Rudy odbiorą świadectwa?
W Noworudzkiej Szkole Technicznej rada klasyfikacyjna odbyła się we wtorek 21 kwietnia.
– W piątek 24 kwietnia między godz. 10.00 a 12.00, ci
uczniowie którzy chcą, będą

mogli odbierać świadectwa w
dwóch wyznaczonych miejscach,
bo mamy dwie końcowe klasy.
Uczniowie jak i nauczyciele będą
musieli mieć maseczki, będzie
płyn dezynfekujący i z zachowaniem odpowiedniej odległości
wychowawca będzie indywidualnie wręczał świadectwa – wyjaśnia Brygida Gąsior, dyrektor
NST w Nowej Rudzie. – Podejrzewam, że niewielu uczniów
zgłosi się po odbiór, ale daliśmy
im taką możliwość, bo być może
komuś to świadectwo jest już
potrzebne – dodaje.

Nieco inaczej sprawa wygląda w Liceum Ogólnokształcącym
w Nowej Rudzie. Tam rada klasyfikacyjna odbyła się już w poniedziałek 20 kwietnia, jednak
póki co, maturzyści nie odbiorą
swoich świadectw.
– Ze względu na panującą
sytuację spowodowaną koronawirusem, nie wyobrażamy sobie
wpuszczać uczniów na teren
szkoły. Na razie myślę, czy nie
wybrać terminu w maju i wtedy
np. wychowawca będzie wręczał
co 5 minut świadectwo innemu
uczniowi z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa. Przyjdzie ten,
kto będzie chciał. Jak nie w maju,
to w czerwcu, świadectwa na
pewno nie zginą – mówi Robert
Zynkowski, dyrektor LO.

Odbiór odpadów i RIPOK-i bez zmian
Wbrew plotkom, odbiór
śmieci w Nowej Rudzie
działa normalnie.
Normalnie funkcjonuje
też Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych
Okres kwarantanny, gdy wielu z nas zmuszonych jest przebywać w domach, to czas który
wykorzystujemy na remonty,
sprzątania strychów, piwnic czy
komórek. Wytwarzamy też więcej odpadów domowych, a to
powoduje, że pracownicy spółki
Noworudzkie Usługi Komunalne
mają więcej pracy. Jak nam powiedział prezes Grzegorz Kuzak,
PSZOK pracuje normalnie. Nie
ma też problemów z odbiorem
odpadów komunalnych od
mieszkańców.
– Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych przy ul.
Niepodległości w Nowej Rudzie,
pomimo wprowadzenia stanu
epidemii, a co za tym idzie różnych obostrzeń i zakazów, cały

czas funkcjonuje normalnie –
informuje Grzegorz Kuzak.
W NUK-u wprowadzono więcej środków ostrożności, typu
rękawiczki, maseczki czy przyłbice.
– Mamy też ministerialne
zalecenia. Staramy się przede
wszystkim chronić tych starszych
wiekiem pracowników. Dezynfekujemy używany sprzęt, kabiny pojazdów – wyjaśnia prezes
NUK i zaznacza, że w firmie niewiele osób skorzystało z tzw.
opiekuńczego, związanego z
koronawirusem.

Również żadna z dwóch Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
czyli w Ścinawce Dolnej i w Bielawie, z którymi współpracują
Noworudzkie Usługi Komunalne,
nie poinformowała o ograniczeniu działalności.
– Jestem z nimi w stałym
kontakcie i tak jak wspomniałem,
odbiór odpadów i odstawianie
do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych też przebiega normalnie
– zapewnia prezes Grzegorz
Kuzak.

Uwaga na żmije!
Zdjęcia dzięki uprzejmości Eweliny Pawłowskiej

Takiego roku szkolnego nie było jeszcze w powojennej
historii Polski. Od 12 marca z powodu koronawirusa
wszystkie placówki oświatowe są zamknięte,
a uczniowie uczestniczą w zajęciach on-line

Ostrzegamy przed żmijami zygzakowatymi, które pojawiły
się na terenie gminy Radków (w okolicy starego torowiska, za
stacją PKP w Radkowie). Szczególną ostrożność należy zachować:
w lesie, na polanach leśnych, na łąkach, w wysokich trawach,
a także we wszystkich nasłonecznionych miejscach, w których
żmije mogą się wygrzewać. Prosimy mieszkańców, aby poruszali się po wyznaczonych szlakach oraz drogach.

Środki ochrony
osobistej dla DPS
Do wszystkich Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa dolnośląskiego trafiły środki ochrony osobistej.
Działania podjęte przez MRPiPS oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony
pracowników przed możliwym zakażeniem.
Dzięki rządowym transportom skierowanym na Dolny Śląsk
w porozumieniu z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim rozdysponowano pomiędzy Domy Pomocy Społecznej prawie
32 tysiące maseczek, ponad 40 tysięcy rękawiczek ochronnych
oraz 1825 litrów płynu do dezynfekcji.
Dodatkowo, z inicjatywy MRPiPS Fundacja KGHM Polska
Miedź w Lubinie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego przekazała w postaci darowizny dla domów
pomocy społecznej 1580 litrów środka dezynfekującego. Dystry
bucję realizowała organizacja CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej.
Wsparcie otrzymały Domy Pomocy Społecznej w: Bolesławcu, Bielawie, Głogowie, Wronińcu, Jaworze, Jeleniej Górze,
Miłkowie, Janowicach Wielkich, Szklarskiej Porębie, Sosnówce,
Kowarach, Szarocinie, Nowej Rudzie, Podzamku, Ludwikowicach
Kł., Jugowie, Bystrzycy Kłodzkiej, Ścinawce Dolnej, Legnicy,
Brenniku, Lubinie, Mirsku, Nielestnie, Krośnicach, Miliczu, Oleśnicy, Dobroszycach, Oławie, Malczycach, Jaskulinie, Świebodzicach, Obornikach Śląskich, Wałbrzychu, Wrocławiu, Kątach
Wrocławskich, Bardzie, Ziębicach, Ząbkowicach Śląskich, Henrykowie, Zgorzelcu oraz Opolnie-Zdroju.
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Petycja pracowników
transgranicznych
Mieszkańcy przygranicznych miejscowości powiatu kłodzkiego
zaapelowali do Rządu RP o umożliwienie pracownikom przygranicznych terenów dojazd i przyjazd z pracy bez kwarantanny.
Liczbę pracujących tam mieszkańców naszego powiatu szacuje
się obecnie na około 4000 osób. Po przekroczeniu granicy każdy
z nich musiałby odbyć 2-tygodniową kwarantannę. Rząd RP powoli planuje odmrażać gospodarkę kraju i przywracać działalność
firm. Trzeba jednak wziąć pod uwagę sytuację osób, które utrzymują się z pracy w przygranicznych firmach po drugiej stronie
granicy. Rząd Czech przywraca działanie firm na swoim terytorium
już od końca kwietnia. Apel mieszkańców powiatu poparli m.in.
Maciej Awiżeń, starosta kłodzki oraz Monika Wielichowska, Poseł
na Sejm RP.

Ruszają punkty testowe
na obecność koronawirusa
Pierwszy mobilny punkt pobrań rozpoczął pracę w piątek
17 kwietnia rano w Wołowie.
Pilotażowy program to odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuację w regionie, a
także uzupełnienie dla karetek
wymazowych. Celem działań jest
odciążenie izb przyjęć, zmniejszenie ryzyka zakażenia pacjentów oraz przyspieszenie procesu
pobrania wymazu.
Dzięki metodzie drive-thru
kontakt pomiędzy badanym a
personelem medycznym będzie
ograniczony do niezbędnego
minimum. Proces przebiegać
będzie w kilku krokach. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna kwalifikuje osoby, które mają zostać poddane badaniu
i udziela kompleksowej informacji jak przebiegać będzie cały
proces, przekazując szczegółową
instrukcję. Następnie badany
przyjeżdża własnym samochodem we wskazane miejsce, w
wyznaczonym terminie, a obsługa punktu drive thru zabezpieczona środkami ochrony osobistej pobiera wymaz przez otwarte okno pojazdu. Co ważne,
badany przez cały czas pozostaje w swoim samochodzie, a po
kilku minutach może wrócić do
miejsca zamieszkania i oczekiwać na wynik. Badanie jest bezpłatne. Skorzystać z niego będą
mogły wyłącznie osoby, które
wcześniej zostały zarejestrowane i zakwalifikowane do badania
przez PSSE.

– Wdrażamy nowe rozwiązania, by maksymalizować efekty
naszych działań w walce z koronawirusem. Uruchamiamy na
Dolnym Śląsku mobilne punkty
drive thru, usprawniając proces
pobrania wymazu i odciążając izby przyjęć. W ten sposób
zmniejszamy także ryzyko zakażania – mówi Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski.
– Podejmujemy również inne
działania, by jak najszybciej
wykonywać badania. Już w poniedziałek uruchamiamy kolejne
zespoły karetek wymazowych
w Wałbrzychu i Kłodzku. Prowadzimy nabory na ratowników
medycznych, tworzymy izolatoria, a przy szpitalach stawiamy
polowe izby przyjęć – dodaje
wojewoda.
Powstanie pierwszego mobilnego punktu pobrań możliwe
było dzięki współpracy Wojewody Dolnośląskiego Jarosława
Obremskiego oraz służb sanitarnych. W najbliższych dniach planowane jest otwarcie kolejnych
mobilnych punktów na Dolnym
Śląsku.
W województwie funkcjonuje obecnie 6 karetek wymazowych, a od poniedziałku ich
liczba wzrośnie do 8. Również w
poniedziałek planowane jest
otwarcie kolejnego izolatorium
we Wrocławiu, które przeznaczone będzie przede wszystkim
dla osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

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

Zdalna szkoła –
rekordowe tempo
Niemal 90% gmin i powiatów złożyło już wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów
dla uczniów i nauczycieli. Wiele samorządów ma już pieniądze na koncie. Z zakupami
nie trzeba czekać na przelew – złożenie wniosku, to gwarancja otrzymania wsparcia
Mamy 186 milionów złotych i chcemy je wydać
co do grosza. Na jakie kwoty mogą liczyć gminy
i powiaty? Od 35 do 100 tysięcy złotych. Ich wysokość zależy od liczby uczniów w danym samorządzie.
Nowa Ruda złożyła wniosek na 70.000 zł, który pozwoli na zakup 31 komputerów. Również
gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o sfinansowanie zakupu 30 laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego
im realizację zdalnych lekcji na kwotę 70.200 zł
dla trzech szkół z terenu gminy.
Pieniądze można wydać na laptopy, tablety,
oprogramowanie, a jeśli jest taka potrzeba – na
mobilny dostęp do internetu. Wszystko po to, by
najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom ułatwić zdalne nauczanie.
Nabór wniosków w programie „Zdalna szkoła”
ruszył 1 kwietnia. Od początku cieszy się niezwykłym zainteresowaniem.
– Do tej pory wnioski złożyły 2462 gminy
i powiaty spośród 2790 wszystkich w Polsce,
czyli niemal 90% samorządów. Najwięcej wniosków
napłynęło z Mazowsza, Małopolski i Lubelszczyzny
– mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Niemal 97% wniosków jest już pozytywnie rozpatrzona. Opiewają na ponad 150 milionów złotych
– dodaje szef MC.
Oto nieco bardziej szczegółowe dane:
– największa liczba wniosków:
mazowieckie – 324 wnioski na 351 gmin i powiatów (92,30%)
lubelskie – 215 wniosków na 233 gminy i powiaty (92,27%)
małopolskie – 185 wniosków na 201 gmin
i powiatów (92,03%)
– najmniejsza liczba wniosków:
podkarpackie – 149 wniosków na 181 gmin
i powiatów (82,32%)
podlaskie – 108 wniosków na 131 gmin i powiatów (82,44%)

świętokrzyskie – 95 wniosków na 115 gmin
i powiatów (82,60%)
– pozostałe województwa:
dolnośląskie – 176 wniosków na 195 gmin
i powiatów (90,25%)
kujawsko-pomorskie – 142 wnioski na 163
gminy i powiaty (87,11%)
lubuskie – 80 wniosków na 94 gminy i powiaty (85,10%)
łódzkie – 175 wniosków na 198 gmin i powiatów (88,38%)
opolskie – 71 wniosków na 82 gminy i powiaty (86,58%)
pomorskie – 122 wnioski na 139 gmin i powiatów (87,76%)
śląskie – 156 wniosków na 184 gminy i powiaty (84,78%)
warmińsko-mazurskie – 116 wniosków na 135
gmin i powiatów (85,92%)
wielkopolskie – 229 wniosków na 257 gmin
i powiatów (89,10%)
zachodniopomorskie – 119 wniosków na 131
gmin i powiatów (90,83%)
– Zachęcamy włodarzy gmin i powiatów, które jeszcze nie złożyły wniosku, aby zrobiły to
możliwie najszybciej – apeluje minister cyfryzacji
Marek Zagórski.
Niemal wszystkie złożone wnioski są już pozytywnie rozpatrzone. W sumie opiewają na
ponad 150 milionów złotych. Można za to kupić
43 tysiące laptopów lub 100 tysięcy tabletów.
Z prostego rachunku wynika, że do rozdysponowania mamy jeszcze 36 milionów złotych.
Wnioski przyjmuje Centrum Projektów Polska
Cyfrowa (CPPC). Procedura jest najprostsza z możliwych. W skrócie wygląda następująco: gmina
lub powiat wysyła wniosek mailem, pracownicy
CPPC go rozpatrują, przekazują informację o decyzji i proszą o dane potrzebne do zawarcia
umowy, podpisanie umowy, przelew.
– Staramy się działać możliwie najszybciej.
Najważniejsze, że gminy
nie muszą czekać z zakupami na przelew. Finansujemy zakupy poczynione od 16 marca,
czyli od dnia zawieszenia zajęć w szkołach.
Złożenie wniosku to
gwarancja otrzymania
wsparcia – mówi Wojciech Szajnar, dyrektor
CPPC.
Większość samorządów, które złożyły wnioski nie czekały z zakupami. Kupiony sprzęt
jest już u uczniów i nauczycieli.
Więcej informacji
o programie: www.cppc.
gov.pl/zdalna-szkola
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Strażacy z OSP pomagają w czasie epidemii
Hasło „wszystkie ręce na pokład” w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa jest hasłem
powszechnym. Szpitalom i placówkom medycznym na terenie całego kraju pomagają
praktycznie wszyscy: służby mundurowe, zwykli ludzie, a także jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej. Przykładem niech będą OSP Nowa Ruda i OSP Nowa Ruda-Słupiec
bloków przy ul. Górniczej. Mój
numer telefonu jest podany do
wiadomości i osoby chcące
otrzymać taką maseczkę w najbliższym możliwym czasie ją
otrzymują. Rozwozimy je praktycznie co dwa dni, bo jak mamy
gdzieś dostarczyć jedną czy dwie
maseczki nie opłaca się „ruszać
w bój” – mówi prezes OSP Nowa
Ruda.
Gruszek w popiele nie zasypują też strażacy z OSP Nowa
Ruda. Przypomnijmy przed około dwoma tygodniami, z inicjatywy słupczan Jarosława Ubika
i Krzysztofa Kukuryka, mieszkańcy Nowej Rudy i okolicznych
miejscowości gminy przeprowadzili spontaniczną zbiórkę, dzięki której do podstacji pogotowia
ratunkowego trafiła dobrej klasy suszarka do odzieży. Pozostałe środki też zostały wykorzystane na zakup dla noworudzkiego
pogotowia.

Dla noworudzkiej podstacji pogotowia ratunkowego

– W poniedziałek 20 kwietnia
dotarło ostatnie zamówienie i
tym samym mogę przedstawić
ogólne rozliczenie ze zbiórki dla
podstacji pogotowia ratunkowego w Nowej Rudzie. Zebraliśmy
5691,01 zł, z czego: 3131,10 zł
kosztowała suszarka, 1564,72 zł
zapłaciliśmy za maski ochronne
z filtrami, 423,00 zł za gogle
ochronne, a 551,98 zł kosztowały
termometry na podczerwień. Z
pozostałej kwoty 20,21 zł zakupiono dla naszych zespołów

ratowniczych słodkie MERCI w
podziękowaniu za ich trudną
i nierówną walkę z COVID-19.
Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za okazane serce – mówi
Jarosław Ubik, który jest również
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Ruda-Słupiec, której
druhowie włączyli się również w
dostarczanie maseczek seniorom
60+ mieszkającym w Słupcu,
dowożą też zakupy i odbierają
leki z apteki.

fot. KSRG OSP Nowa Ruda

Chojecki, prezes OSP Nowa Ruda.
– Nie ukrywamy, że jest to ciężki okres. Rząd zaleca zostawać
w domu, więc chcemy dołożyć
taką cegiełkę pomocy wszystkim
starszym, potrzebującym osobom – dodaje.
Od piątku 17 kwietnia strażacy z Drogosławia włączyli się
również w akcję zainicjowaną
przez noworudzki ratusz związaną z dostarczaniem mieszkańcom miasta 60+ maseczek
ochronnych. Jak mówi Dariusz
Chojecki, do wtorku 21 kwietnia
druhowie rozdali kilkaset maseczek na terenie Nowej Rudy i
Drogosławia. Akcja prowadzona
jest z zastosowaniem środków
ochrony osobistej – rękawiczek
i maseczek.
– Tylko w ubiegły poniedziałek w maseczki zaopatrzyliśmy
mieszkańców ze Zdrojowiska z
ul. Orkana. We wtorek dostarczyliśmy maseczki do dużych

fot. KSRG OSP Nowa Ruda

Już od 17 marca, a więc trzy
dni przed stanem epidemii w
Polsce, druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy
KSRG OSP Nowa Ruda gotowi
byli nieść pomoc seniorom, osobom samotnym, niepełnosprawnym przy zakupach, odbiorze
leków z apteki, czy bieżących
potrzeb.
– Jako prezes OSP Nowa Ruda
i zarazem opiekun, zadałem pytanie starszej młodzieży z naszej
drużyny, tym mającym prawie
18 lat, czy wspomogą naszą
działalność, gdy zajdzie potrzeba zrobić komuś zakupy, dowieźć
je po prostu pomóc. Oczywiście
nie było żadnych sprzeciwów,
młodzi ludzie byli chętni i tym
sposobem udzieliliśmy pomocy
kilku osobom potrzebującym z
terenu Nowej Rudy i Drogosławia. Żeby było jasne, zawsze
odbywało się to w asyście dorosłego druha – wyjaśnia Dariusz
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Służby mundurowe
informują
Samochód na barierkach. W poniedziałek 13 kwietnia strażacy otrzymali zgłoszenie o samochodzie, który uderzył w barierę energochłonną, Pojazd
prawdopodobnie wskutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg i zawiesił się na barierze energochłonnej. Część pojazdu znajdowała się na jezdni i utrudniała ruch w transporcie
drogowym. Kolizja miała miejsce na łuku drogi ze Słupca do Nowej Rudy.
Pożar sadzy. We wtorek 14 kwietnia dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie otrzymał zgłoszenie o pożarze sadzy w budynku
wielorodzinnym przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono pożar sadzy
w przewodzie kominowym, do którego podłączony jest piec c.o. (użytkowany w trakcie zdarzenia) znajdujący się w piwnicy budynku.
Płonął wrak autobusu. W środę 15 kwietnia noworudzcy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przy ul. Obozowej w Drogosławiu. Po dojeździe
na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej stwierdzono iż, pali się wrak
autobusu w przedniej oraz w tylnej jego części. Podano jeden prąd piany
ciężkiej w natarciu na ognisko pożaru oraz jeden prąd wody w obronie
autobusu stojącego obok. Pojazd objęty pożarem. to wrak autobusu bez
akumulatorów oraz bez płynów eksploatacyjnych.
Pożar łąki. W czwartek 16 kwietnia strażacy ugasili pożar suchej trawy na
obszarze ok. 3 arów przy ul. Zagórze w Słupcu.
Nie zachowała bezpiecznej odległości. W czwartek 16 kwietnia na skrzyżowaniu pl. Grunwaldzkiego z ul. Cichą w Nowej Rudzie, 30-latka kierująca
samochodem osobowym, nie zachowała bezpiecznej odległości i zderzyła się z samochodem kierowanym przez 78-letniego mężczyznę. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Nie ustąpił pierwszeństwa. W poniedziałek 20 kwietnia na ul. Kolejowej
w Nowej Rudzie, 38-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Seat,
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z samochodem marki
Ford, którym kierowała 65-letnia kobieta. Sprawca kolizji został ukarany
mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Wyparzał maseczki. W poniedziałek 20 kwietnia strażacy otrzymali zgłoszenie o wyczuwalnym zapachu dymu na klatce schodowej w budynku
wielorodzinnym przy ul. XXX-lecia w Słupcu. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania, strażacy stwierdzili niewielkie
zadymienie w lokalu, którego powodem było pozostawienie garnka na
rozgrzanej kuchence gazowej. Z relacji właściciela lokalu wynikało, że
wcześniej w garnku znajdowały się maseczki, które pozostawione były
w celu ich dezynfekcji, o których zapomniał.
Źle skręcał. W poniedziałek 20 kwietnia na ul. Wojska Polskiego w Nowej
Rudzie, 21-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym, źle skręcając najechał na zaparkowany samochód marki Opel. Sprawca został
ukarany mandatem.
Zadymienie w kotłowni. W poniedziałek 20 kwietnia dyżurny noworudzkiej JRG otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w kotłowni w budynku przy
ul. Niepodległości 1 w Nowej Rudzie, w którym mieszczą się Poczta Polska
i biura Urzędu Gminy Nowa Ruda. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej, stwierdzono niewielkie zadymienie i wyciek oleju
opałowego z pieca (nie stwarzało zagrożenia ekologicznego, wyciek około 30 litrów). Powodem zadymienia była awaria pieca i brak spalania oleju
opałowego znajdującego się w piecu.
Zderzenie z sarną. W poniedziałek 20 kwietnia ok. godz. 21.00 na ul. Zdrojowisko w Nowej Rudzie, karetka pogotowia ratunkowego marki Volkswagen, którą kierował 40-latek, zderzyła się z sarną.

Znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn

W niespełna tydzień na terenie Nowej Rudy znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn.
Teraz noworudzcy policjanci, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kłodzku,
wyjaśniają, kim byli mężczyźni
We wtorek 14 kwietnia, w cieku wodnym na przyczyną zgonu tego mężczyzny było wychłozapleczu rynku, poniżej ul. Królowej Jadwigi dzenie organizmu – wyjaśnia prokurator Tomasz
w Nowej Rudzie, znaleziono zwłoki mężczyzny. Orepuk.
Z informacji do jakich dotarliśmy wynika, że
W niedzielę 19 kwietnia, w altance na terenie
zwłoki były w stanie uniemożliwiającym iden- Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jaśmin”
tyfikację. Dlatego w piątek 17 kwietnia w Zakła- w Nowej Rudzie, przypadkowy spacerowicz
dzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu przepro- z psem odkrył zwłoki kolejnego mężczyzny.
wadzono sekcję zwłok, mającą na celu m.in. Wszystko wskazuje na to, że jest to poszukiwaidentyfikację.
ny przez najbliższych od kilku tygodni 36-letni
Jak nas poinformował Tomasz Orepuk, rzecz- mieszkaniec Nowej Rudy.
nik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, na
– Za wcześnie na podanie przyczyn śmierci
pewno nie jest to poszukiwany od kilku tygodni mężczyzny znalezionego 19 kwietnia w altance
36-letni mieszkaniec Nowej Rudy.
i czy jest to poszukiwany 36-latek. Póki co, trwa– Na razie nie ustaliliśmy tożsamości tej ją czynności identyfikacyjne – informuje prokuosoby. Był to mężczyzna w wieku ok. 40 lat. rator Tomasz Orepuk.
Według wyników sekcji zwłok przeprowadzonych
Jak się dowiedzieliśmy, na zwłokach ujaww Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu, nionych w altance nie ma żadnych śladów,
zgon mężczyzny nastąpił między styczniem wskazujących na udział osób trzecich, ale z poa marcem tego roku. Lekarze wykluczyli udział daniem ostatecznej przyczyny śmierci mężczyosób trzecich. Najbardziej prawdopodobną zny trzeba poczekać na wyniki sekcji zwłok.

Przysypany mułem węglowym
W sobotę 18 kwietnia dyżurny JRG w Nowej Rudzie otrzymał zgłoszenie, że na pokopalnianej
hałdzie przy ul. Kłodzkiej w Słupcu doszło do przysypania mułem węglowym operatora koparki.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono częściowo zasypaną koparkę i wystający korpus mężczyzny. Mężczyzna był przytomny i kontaktowy, miał przysypane obie nogi. Do zdarzenia doszło podczas prac związanych z rekultywacją hałdy pokopalnianej.
Mężczyzna, chcąc wyskoczyć z maszyny, został przysypany mułem węglowym. Na powyższym terenie prace były zakrojone na szeroką skalę. Mężczyzna został odkopany częściowo przed przybyciem
strażaków przez współpracowników.

Za kradzież kosmetyków
Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie
zostali powiadomieni o kradzieży kosmetyków.
Okazało się, że sprawca wykorzystywał moment
kiedy nikogo nie było w pobliżu i omijając kasę
wyniósł kosmetyki. Wartość skradzionego mienia
oszacowano na 760 zł. Czujni pracownicy sklepu
ujęli sprawcę, a następnie przekazali policjantom.
– Policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu, który zarejestrował całe zajście. Następnie
funkcjonariusze 57-letniego mieszkańca powiatu
kłodzkiego zatrzymali w policyjnym areszcie.
Skradzione mienie zostało odzyskane. Podejrzany usłyszał już zarzuty kradzieży. Jak ustalili
funkcjonariusze, dla 57-letniego mężczyzny nie
Podejrzanemu za przestępstwo, którego dobył to pierwszy konflikt z prawem – mówi podinsp. puścił się w warunkach powrotu do przestępstwa,
Wioletta Martuszewska, oficer prasowy kłodzkiej grozi kara pozbawienia wolności nawet do 7,5
policji.
roku.

Pożar w Ścinawce Średniej Uderzył w twarz i ukradł telefon
Do dużego pożaru doszło w sobotę 18 kwietnia przy ul. 3 maja
w Ścinawce Średniej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek
straży pożarnej stwierdzono palące się drewniane palety, na których
znajdowały się puste szklane pojemniki lampionowe na znicze
(warstwy oddzielone od siebie tekturą i owinięte folią oraz ściółka
i sucha trawa wokół składowanych palet). Zniszczonych lub uszkodzonych zostało około 32 szt. palet z pustymi pojemnikami lampionowymi. Powierzchnia pożaru palet oszacowana została na
około 80 m2, natomiast powierzchnia suchej trawy i ściółki na
około 20 arów. Właściciel zakładu ratował nieuszkodzone palety,
poprzez wywożenie ich spod wiaty przy użyciu wózka widłowego
w miejsce bezpieczne, co ułatwiało akcję gaśniczą.

Do zdarzenia doszło we wtorek 7 kwietnia na os. Piastowskim
w Nowej Rudzie. Mężczyzna
wyszedł wyrzucić śmieci i został
zaatakowany. 29-letni sprawca
podszedł do mężczyzny, uderzył
go pięścią w twarz, zabrał telefon
marki Huawei i uciekł. Wezwane
pogotowie zabrało pokrzywdzonego do szpitala. Okazało się, że
doznał obrażeń ciała wymagających pomocy medycznej.

– Pokrzywdzony o przestępstwie powiadomił policję. Podał
również rysopis napastnika.
Funkcjonariusze na podstawie
zebranych w tej sprawie informacji, wytypowali i zatrzymali
29-letniego mieszkańca, który
trafił do policyjnego aresztu –
informuje Wioletta Martuszewska z kłodzkiej policji.
Okazało się, że podejrzany
był już karany za podobne prze-

stępstwo i odpowiadać będzie
za swój czyn w warunkach powrotu do przestępstwa. W lutym
opuścił zakład karny. Teraz 29-latkowi grozi kara pozbawienia
wolności nawet do 18 lat. Sąd
Rejonowy w Kłodzku zastosował
wobec podejrzanego środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy
miesiące.
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Od
kuchni
Dobra
książka
Marta Stefaniak warzywne
Babeczki

Dobra
książka
Od
kuchni
Placki z piekarnika
David Bell

Składniki:
1 kg ziemniaków, 1 spora cebula,
1 jajko, 1/2 szklanki mleka,
3 czubate łyżki mąki, pszennej,
1/2 pęczka natki pietruszki, 4 łyżki
oleju, sól, pieprz
Czyjaś, nie wiadomo kogo. Doskonale zado smarowania
blachy: do głębszych przemyśleń
kręcony
thriller skłaniający
2-3
łyżki
oleju
o problemach więzi rodzinnych i zwykłych relacjach międzyludzkich. Erika,

„Czyjaś córka”

była
żona Michela Fraziera nagle pojawia się w drzwiach jego domu. To dla
Wykonanie:
mężczyzny
oznacza
jednoolej,
– pododaj
prostu kłopoty. Dawno temu rozstał się z nią
Na patelni
rozgrzej
i starał
się zapomnieć
nieudanym
małżeństwie. Teraz kobieta prosi go pomoc,
pokrojoną
w kostkęo cebulę,
lekko
której
nie
może
odmówić.
Chodzi
o
zaginioną
Eriki.ziemniaki
Kobieta twierdzi,
posól i smaż aż zacznie się szklić, odstaw
na córeczkę
bok. Obrane
zetrzyj na
żetarce
ojcem
dziesięcioletniej
właśnie
on.iDlaczego
tyle
czasu milczao grubych
oczkach,Felicity
od razujest
dodaj
mleko
wymieszaj
(zachowają
jasny
ła?
Michael
wyrusza
poszukiwanie
dziecka,
którego
pragnął.
kolor).
Dodaj
jajko,namąkę,
podsmażoną
cebulę,
sól zresztą
i pieprzzawsze
oraz posiekaną
Jednak
nie może pozbyć
się niepewności
i niepokoju,
a to prowadzi
do Ukłananatkę pietruszki,
wymieszaj.
Nieprzywierającą
blachę wysmaruj
olejem.
daj namiędzy
blasze nim
porcje
masyTymczasem
i formuj z niej
niezbyt
cienkie
plackiodkrywa
(jeśli będzie
pięcia
a Eriką.
obecna
żona
Michaela,
prze-się
oddzielałfakty
płyn,z postaraj
się go
nie nabierać
i nie
już masy, by oddzierażające
życia Eriki.
Zaczyna
obawiać
sięmieszaj
o bezpieczeństwo
męża
się go jak dziecka.
najwięcej).
Placki
piekarnika
nagrzanego do
230 stopi liło
porwanego
Finał
tej wstaw
historiidookazuje
się zaskakujący.
Wszystkie
ni
i
zapiekaj
przez
20-25
minut,
aż
będą
ładnie
zezłocone
i
chrupkie
na
brzegach.
dotychczasowe tropy okazują się zmyłką. Autor świetnie to poprowadził. Cała
Podawaj
gorące z tym,
czymjeden
lubiszdzień,
najbardziej.
akcja
poszukiwawcza
toztylko
ale udało się rozwikłać zagadkę,
Z
tego
przepisu
są
bardzo
smaczne
i dużo
mniej kaloryczne,
chrupiące
a nawet odkryć tajemnicę sprzed lat. Historia
ta opowiedziana
jest z perspeki
należy
je
jeść
zaraz
po
upieczeniu,
bo
twardnieją.
Jeśli
pozostałe
chcesz
zjeść
tywy Angeli, drugiej żony Michaela. Czyta się dobrze i szybko. To pierwsza
np.
na
drugi
dzień,
włóż
je
do
miski
z
kilkoma
kawałkami
jabłka
i
przykryj
– po
książka autora przetłumaczona na język polski. Dla wielbicieli Harlana C
 obena.
kilku godzinach będą miękkie.
Smacznego!
Krystyna
Fecko

„Czary
w małym
miasteczku”

1/2 brokuła
1/2 pora
1 łyżka oliwy
2 - 3 ugotowane ziemniaki
3 jajka
3 łyżki śmietanki 30% lub
mleka
sól, pieprz, 1 łyżeczka
suszonego oregano
po 1 łyżeczce mąki
Historia
toczy się w pewnym mieście, które kiedyś dawało mieszkańcom
pszennej
i ziemniaczanej
i pozwalało jakoś żyć. Teraz miasto zrobiło się senne, ciche i prowincjo1 pracę
łyżka posiekanego
nalne
pozamykanymi
koperkuz lub
szczypiorku zakładami pracy. Ludziom w tym mieście nie żyje się
Oczywiście
niektórym wiedzie się lepiej niż innym. Swoimi wystawnymi
4 łatwo.
plasterki
żółtego sera
posesjami kłują w oczy sąsiadom gnieżdżącym się w blokowych klitkach, czy
niedogrzanych,
mieszkaniach w starych kamienicach. Ale
Nawgotującą
się wodęzagrzybiałych
włożyć
nawet
ci
bogatsi
mają
swoje
zmartwienia,
które uważają za bardziej gorzkie
połówkę brokuła (różyczkami
niż problemy
Choć ludzie znajdują pociechę w myśli, że inkui cięższe
górze). Gotować
przezbliźnich.
ok.
nych
również
męczą
troski
i
kłopoty,
to jednak własne zgryzoty zawsze wyda3 minuty, wyjąć i pokroić na
ją się
bardziej zawikłane,
małe
kawałeczki,
przestudzić.bardziej przytłaczające i trwające o wiele dłużej. I ci
mieszkańcy
bogatsinai biedniejsi
wiodą pozornie
W rzeczywiPora
przekroić–wzdłuż
4 części, opłukać,
osuszyć, spokojne
następnieżycie.
posiekać.
Włożyć
nastości
patelnię
z oliwą
przezproblemami,
ok. 5 minut wstydliwymi,
do miękkości,domowymi
co chwilę mieszając.
borykają
sięi zdusić
wieloma
troskami,
Zdjąć
na talerz i przestudzić.
Ugotowane
obrane ziemniaki
w kostkę.
są prześladowani,
wikłają się
w brudne iinteresy.
Każdemu pokroić
z nich przydałaby
Piekarnik
180 w
stopni
C. W misceichroztrzepać
z dodatkiem
się dobranagrzać
wróżka,doktóra
mig rozwiąże
zmagania.jajka
Niestety
czasamiśmiecuda
tanki
lubstać
mleka,
soli, pieprzu
i oregano.
Dodać
pszenną
i ziemniaczaną
mogą
się klątwami.
Dlatego
najlepiej
liczyćmąkę
na siebie
i uwierzyć
w siebie,
i wymieszać
dokładnie
rózgą.różdżkę.
PołączyćKiedy
za pomocą
łyżkidnia
z koperkiem
lub szczyniż czekać na
czarodziejską
pewnego
w miasteczku
pojapiorkiem,
pokrojonym
w kosteczkę
orazzaprzygotowanymi
składnikami:
wia się starsza,
tajemnicza
kobieta,serem
a w ślad
nią ktoś jeszcze…
to w życiu
brokułem,
porem
i ziemniakami.
foremek
silikonowych natłuścić oliwą lub
mieszkańców
zaczynają
się dziać8dziwne
rzeczy.
masłem,
napełnić
masą
i
wstawić
do
piekarnika.
Piec przez ok. 20 min
Książka lekka i przyjemna, może odrobinkę zaczarować.
Krystyna
Fecko
Smacznego!

5 najskuteczniejszych ćwiczeń pilates do wykonania w domu…
Ćwicząc regularnie,
szybko zauważysz efekty. Pracuj w rytmie własnego oddechu.
Przed każdym treningiem koniecznie wykonaj rozgrzewkę i przygotuj stawy na wysiłek.
Pilates nie przykłada tak
wielkiej wagi do ilości
powtórzeń, najważniejsza jest jakość wykonywanych ćwiczeń.

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa:
leżenie na plecach, ręce
wzdłuż tułowia. Mięśnie
brzucha napięte.
Ruch: z wdechem
przenieś ramiona do
przodu, jednocześnie
unieś do góry wyprostowane i napięte nogi.
Szyja i głowa cały czas
powinny znajdować się
na przedłużeniu kręgo-

słupa, plecy utrzymuj
wyprostowane. Wytrzymaj w pozycji 5-10 sekund, a następnie powoli wróć do pozycji wyjściowej. Dla utrudnienia
możesz trzymać w dłoniach niewielką piłkę
lekarską.
Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa:
leżenie na plecach, kolana przyciągnięte do

klatki piersiowej. Mięśnie brzucha napięte.
Ruch: z wydechem
przenieś nogi na jedną
stronę, nie odrywając
przy tym łopatek od
podłogi. Ręce możesz
mieć ułożone wzdłuż
tułowia albo rozłożone
na bok i. Wytr z ymaj
w pozycji 5 sekund, po
czym wróć do pozycji
wyjściowej i zmień stronę.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa:
leżenie na plecach, kolana przyciągnięte do
klatki piersiowej, ręce za
głową. Mięśnie brzucha
napięte.
Ruch: z wdechem wyprostuj lewe kolano,
a lewy łokieć przenieś
do ugiętego prawego
kolana. Następnie zmień
stronę. Dla utrudnienia
możesz trzymać w dłoniach niewielkie hantle.
Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa:
siad prosty na podłodze,
ręce podparte z tyłu.
Ruch: z wdechem
podnieś biodra, nogi
utrzymuj wyprostowane, a mięśnie brzucha
– napięte. Ciało powinno
tworzyć jedną linię. Wytrzymaj chwilę w pozycji. Ułożenie obciążni-

ków na biodrach sprawi,
że wykonasz o wiele
większą pracę.
Ćwiczenie 5
Pozycja wyjściowa:
siad prosty na podłodze,
podeprzyj się na jednym
ramieniu. Nogi utrzymuj
wyprostowane, a mięśnie brzucha – napięte.
Ruch: z wdechem
unieś nogę delikatnie
nad ziemią i zataczaj nią
małe kółka. Wykonaj
3 serie po 10 powtórzeń,
a następnie zmień stronę.
Regularne ćwiczenia
sprawią, że ciało będzie
wyglądać lepiej, ale też
zdecydowanie wzmocnią się wszystkie mięśnie, zwłaszcza osłabione ciągłym siedzeniem
mięśnie przykręgosłupowe.
Agata Hryciuk

Noworudzianin Nr 425, 24-30 kwietnia 2020 r.

11

Noworudzki UTW e-Uniwersytetem
Od 12 marca na Noworudzkim UTW zostały zawieszone
wszystkie zajęcia. Nie ma wykładów, nie działają sekcje, zamknięte jest biuro. O wyjazdach
kulturalnych, turystycznych i
wszystkich innych spotkaniach
nie ma nawet mowy. Do odwołania. Bardzo nam brakuje spotkań, wspólnych wędrówek,
pogaduszek w biurze. No niestety. Ale nie dajemy się. Kontaktujemy się między sobą telefonicznie, mailowo i poprzez wszystkie
inne dostępne komunikatory.
Ale w trosce o czyjeś – i własne
zdrowie nie odwiedzamy się i
nie spotykamy. Jeśli jest taka
potrzeba wzajemnie sobie pomagamy – choćby w załatwianiu
leków. Kierująca naszym NUTW,
Karolina Popiel, nie zasypia gruszek w popiele. To poprzez Karolinę otrzymujemy gros propozycji online, albo „do poczytania”
od osób i instytucji, z którymi od
dawna współpracujemy. Takie
„namiary” na propozycje w postaci linków wysyłamy słuchaczom naszego Uniwersytetu

normalną dla nas drogą – czyli
komunikatami mailowymi. Tych
komunikatów wysłaliśmy do tej
pory już ponad dwadzieścia –
głównie od szefowej. Już w połowie marca otrzymaliśmy zaproszenie od Medical Press na
bezpłatne warsztaty online „Senior w czasie epidemii” – czyli
jak sobie radzić w świecie koronawirusa. Dostępne online
mamy np. ćwiczenia z treningu
pamięci, ćwiczenia jogi w kilku
wersjach, gimnastykę dla seniorów, ćwiczenia profilaktyczne
przygotowane przez Krajową
Izbę Fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia (Aktywny Senior
w domu). Te ćwiczenia profilaktyczne nazwaliśmy „gimnastyką
kanapową” i jak się okazało –
bardzo przypadła nam do gustu.
Jest na ekranie instruktor, pokazuje jak prawidłowo wykonać
ćwiczenia, ile razy należy je powtórzyć. To co prawda zupełnie
nie to samo, co ćwiczenia w
grupie, no i w domu nie ma kto
liczyć do dziesięciu, ale nie pozwala tak zupełnie się zasiedzieć.

Gimnastyka w domu to oczywiście nie wszystko. Propozycje,
jak kulturalnie spędzić czas nie
wychodząc z domu, nadeszły od
Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, z których mogą korzystać
wszyscy – wystarczy tylko komputer i dobre chęci. Warto wracać
do tej oferty bo jest aktualizowana. Można też korzystać z
grupy Wirtualny Uniwersytet
Trzeciego Wieku na FB, o czym
informował dr Kobylarek z UW
za pośrednictwem Federacji Dolnośląskich UTW. Nie da się też
nie wspomnieć o stałej współpracy z „Noworudzianinem”, który w obecnej sytuacji udostępnia
nam wersję elektroniczną tygodnika. Było nam bardzo miło,
kiedy napisała do nas, na ręce
Karoliny oczywiście, Pani Elżbieta Mazur, pianistka z Wiednia,
która wielokrotnie gościła u nas
z koncertami – głównie szopenowskimi, opatrzonymi pięknym,
słownym komentarzem. Z przyjemnością odtworzyliśmy sobie
załączone nagranie (mamy obiecany dalszy ciąg), ale bardzo

brakowało opowieści Pani Elżbiety. Z muzyczną propozycją
wystąpiła Filharmonia Dolnośląska udostępniając na swojej
stronie krótkie koncerty nagrywane przez muzyków w domach.
Również ze swoich domów grali artyści „Dla Bohaterów”, a słuchaliśmy bezpłatnie na player.
pl. A coś turystycznego? Co prawda wyjść – zwłaszcza wspólnie
się nie da, ale chętnie uczestniczymy w wycieczkach wirtualnych. Agnieszka i Tomek (Biuro
Śnieżka) porywają nas w miejsca
trudno dostępne w dużej grupie
(np. w Pradze do pozostałości
po najwcześniejszym moście nad
Wełtawą), albo są to dalekie
piesze wyprawy (np. skalne bramy), albo opowiadają o ciekawostkach (np. o związkach Berlina z Poznaniem). Od miesiąca
spotykamy się z naszymi przewodnikami raz w tygodniu – zawsze w innym, ciekawym miejscu. Bardzo przypadła nam do
gustu ta propozycja. No i oczywiście zwiedzamy Wrocław na
wirtualnych spacerach z dosko-

nałymi przewodnikami. Te spacery to inicjatywa Wrocławskiego Biura Promocji i Turystyki.
Jedyna okazja, żeby pooglądać
detale o których opowiadają
przewodnicy, niezasłonięte tłumem przechodniów (jednak oby
się taka okazja więcej nie powtórzyła). Mamy jeszcze trochę
czasu? To zajrzyjmy do naszej
kuchni. Tu sporo ciekawych propozycji podpowiada nam Pani
Patrycja Kościuk, prowadząca
na naszym UTW w
 arsztaty smaku. Wiadomo, żaden e-Uniwersytet – bo takim niepostrzeżenie
się staliśmy, nie zastąpi spotkań,
wspólnego słuchania muzyki,
wspólnych wędrówek czy pogaduszek przy każdej okazji. I dobrych, ciepłych słów – chociaż
takie możemy zawsze znaleźć w
mailach od Karoliny...
Anna Szczepan
Noworudzki UTW

Wirtualna wycieczka
w znane i nieznane

Dzisiaj (17 marca) razem ze Śnieżkami
odkrywaliśmy wyjątkowe miejsce we
Włoszech, tam gdzie niebo łączy się z
ziemią – czyli Spiazzi niedaleko Verony.
Tam, do skalnych ścian Monte Baldo
„przyklejony” jest malutki kościółek. Jest
to sanktuarium Madonna della Corona,
z którym wiąże się piękna legenda. Jeszcze w średniowieczu (tak ok. roku tysięcznego) zamieszkiwali tam pustelnicy,
potem w XIII wieku pojawił się malutki
kościółek. W wieku XVI zaś, jak głosi le- Nad skałami pojawiło się niesamowite
genda, nastąpiło wyjątkowe zdarzenie. światło, pojawiły się anioły i słychać było
cudowną muzykę chórów anielskich.
Właśnie wtedy aniołowie przynieśli ze
sobą figurkę Matki Boskiej ze zmarłym
Chrystusem na kolanach. Figurka została przyniesiona z wyspy Rodos i umieszczona w ołtarzu, gdzie możemy ją zobaczyć w otoczeniu aniołów. Do malowniczego kościółka wiedzie droga ze stacjami drogi krzyżowej, a figury świętych są
naturalnej wielkości (RafFaele Bonente).
Samo miejsce jest urokliwe i swoją skromnością nie przypomina innych obiektów
sanktuaryjnych. Jest to miejsce ciche,
zachęcające do rozmyślań, zatopione w
przepięknej naturze. Uroku dopełnia
rozległy widok na dolinę Adygi. W 1988
roku Madonnę della Corona odwiedził
Jan Paweł II.
Z turystycznym pozdrowieniem
Anna Szczepan, Noworudzki UTW
fot. Wikipedia
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„Centrum” ul. Kłodzka 10a

24 kwietnia

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2

25 kwietnia

„Familia” ul. Kłodzka 13

26 kwietnia

„Farmatex” os. XXX-lecia 16

27 kwietnia

„Nowa” ul. Teatralna 11

28 kwietnia

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2

29 kwietnia

„Piastowska” ul. Piastów 5

30 kwietnia

„Familia” ul. Kłodzka 13

1 maja

„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków

2 maja

„Farmatex” os. XXX-lecia 16

3 maja

„Remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice Kłodzkie

4 maja

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11

5 maja

k

Repertuar
kina MOK

i
n
o
M
O
K

K
A
R
T
K
A
Z
K
A
L
E
N
D
A
R
Z
A

o
n
i
k nne
y
z
c
nie

2020
wschód słońca: 5.19
zachód słońca: 19.48

115 dzień roku
do końca roku pozostało 251 dni
dzień trwa: 14 godz. i 29 min

24

kwietnia
piątek

imieniny obchodzą:
Aleksander, Aleksy, Debora, Erwin, Euzebiusz,
Grzegorz, Honoriusz, Horacy, Longin, Saba

Polub nas!
www.facebook.com/Noworudzianin

Florian Ungler
Florian Ungler (zm. w 1536 r.
w Krakowie) – drukarz książek
pochodzący z Bawarii.
Działalność drukarską rozpoczął w Krakowie, gdzie 25 lipca
1510 r. założył pierwszą w Polsce
drukarnię drukującą książki w
całości w języku polskim. Wydawał m.in. nakłady Hallera i Marka Szarfenbergera. Trudności
finansowe i silna pozycja Hallera w Krakowie zmusiły Unglera
do likwidacji drukarni w 1516 r.
i przejścia z materiałem typograficznym do oficyny Hallerowskiej,
gdzie do lipca 1520 r. pełnił
funkcję kierownika technicznego. Po rozwiązaniu umowy z
Hallerem, od 1521 r. ponownie
prowadził samodzielnie drukarnie. Pożar 24 kwietnia 1528 r.
zniszczył drukarnię, ale rok później wznowiła pracę. Wypadek
jednak wpłynął na jej działalność,
jak również problemy finansowe
właściciela. Ungler utrzymywał
kontakty z innymi drukarzami
krakowskimi: Hieronimem Wietorem i Maciejem Scharffenbergiem. Zasób typograficzny
Unglera był bardzo bogaty i
niejednolity. Obie drukarnie posiadały łącznie kilkadziesiąt kompletów pism, serii inicjałów i
ponad tysiąc drzeworytów o
różnej wartości artystycznej,
wykonanych głównie w Krakowie. Ungler używał kilku sygnów
drukarskich, przedstawiających
św. Floriana. Druki jego odzna-

O ziołach i mocy ich ze zbiorów Biblioteki UAM wydana w drukarni Unglera

czały się nierównym poziomem
artystycznym, na ogół dość przeciętnym. Nowatorstwo Unglera
polegało na wprowadzeniu po
raz pierwszy w Polsce antykwy,
polskiej szwabachy, fraktury,
czcionki hebrajskiej. Z pierwszej
drukarni Unglera wyszło 80 tytułów dzieł. Pierwszy znany jego
druk „Almanach” S. Aurifabera
ukazał się na przełomie 1510/11 r.
W 1512 r. wyszło dzieło pt. „Introductio in Ptholomei Cosmographiam” z mapą Ameryki autorstwa Jana ze Stobnicy. Rok
później ukazał się jego nakładem
„Raj duszny” w tłumaczeniu Biernata z Lublina, druga drukowana książka w języku polskim. Ok.
1514 r. wydał Ortographia seu
modus recte scribendi et legen-

di polonicum idioma, traktat o
ortografii polskiej Stanisława
Zaborowskiego. Z drugiej drukarni wyszło 166 pozycji m.in.
bogato ilustrowany zielnik Stefana Falimirza „O ziołach i mocy
ich” w 1534 r., pierwsze drukowane mapy Polski i zachodniej
części Litwy autorstwa Bernarda
Wapowskiego (1526) i „Żywot
Pana Jezu” Krysta Baltazara Opeca (1522). Przez cały czas swojej
działalności drukarskiej Ungler
borykał się z problemami finansowymi. Po jego śmierci w 1536
r. oficynę poprowadziła żona,
Helena. Gdy zmarła w 1551 r.,
urządzenia i materiał typograficzny oficyny dostały się drogą
sprzedaży w ręce rodziny Szarffenbergów.
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Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 23 kwietnia, godz.
15.00) jest już ponad 2,6 miliona zarażonych,
ponad 185 tysięcy zgonów i ponad 715 tysięcy
osób wyzdrowiałych na 215 terytoriach całego
świata. Polska na ten moment jest na 31 miejscu
w tej statystyce z liczbą zarażonych (10346), liczbą
zgonów (435) w całym kraju oraz 1740 osobami
wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim 25 osób jest na ten moment zarażonych koronawirusem (16 mieszkańców
Kudowy-Zdrój, po 2 osoby w Nowej Rudzie, Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, po jednej w gminie
wiejskiej Nowa Ruda, Lewinie Kłodzkim i mieście
Kłodzko). Jedna ofiara śmiertelna (z Lewina Kłodzkiego), a 3 osoby wyzdrowiały (2 z Kudowy-Zdroju
i jedna osoba z Ołdrzychowic). W całym powiecie
kłodzkim 790 osób objętych jest kwarantanną
w tym 246 decyzją sanepidu. Ok. 115 osób przebywa na kwarantannie w Nowej Rudzie i 26 w Radko-

wie – po powrocie z zagranicy. Decyzją sanepidu
na kwarantannie przebywają 32 osoby w Nowej
Rudzie, 23 osoby w gminie wiejskiej Nowa Ruda
oraz 11 osób w gminie Radków.
STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (856832 chorych / 48051 zgonów / 84050
wyzdrowiałych),
Hiszpania (213024 / 22157 / 89250),
Włochy (187327 / 25085 / 54543),
Francja (159877 / 21340 / 40657),
Niemcy (150634 / 5321 / 100600),
Wielka Brytania (133495 / 18100 / brak danych),
Turcja (98674 / 2376 / 16477),
Iran (87026 / 5481 / 64843),
Chiny (82798 / 4632 / 77663),
(…)
Czechy (7136 / 210 / 2002).

#zostanwdomu

Aplikacje PLK „Bezpieczny przejazd”
Internetowe seminarium dla
blisko 9 tys. uczestników, aplikacje – gry dla dzieci i młodzieży, likwidacja fake newsów na
temat zachowania na przejazdach – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zachęcają, #zostańwdomu, zyskasz wiedzę o bezpieczeństwie. Działania prowadzone są w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd

Puzzle. Rodzicie mogą sprawdzić
wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i znajomości przepisów
ruchu drogowego, wspólnie
spędzić czas z dziećmi i edukować. Gry łączą zabawę z nauką
o bezpieczeństwie na przejściach
i przejazdach kolejowo-drogowych. Gry online dostępne są
pod adresem internetowym:
https://www.bezpieczny-przejazd.pl/edukacja/dla-dzieci/.

Seminarium dla tysięcy
kierowców i instruktorów Fakty o bezpieczeństwie
Z wiedzy przekazanej na se- – likwidacja fake newsów!
minarium online na temat bezpieczeństwa na przejazdach
kolejowo-drogowych – głównie
dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców i kursantów
nauki jazdy skorzystało już 9
tysięcy osób (zobacz: https://
www.facebook.com/bezpieczny.
przejazd)
Podczas godzinnego szkolenia na Facebook’owym profilu
PLK omówione zostały: kategorie przejazdów kolejowo-drogowych, sposób działania przejazdu sterowanego automatycznie
oraz czym jest i do czego służy
żółta naklejka PLK. W nagraniu
są porady i odpowiedzi na zadawane pytania, m.in. co należy
zrobić, gdy auto zepsuje się między rogatkami, jak nie popełniać
10 najczęstszych błędów kierowców, jak uniknąć wypadków na
przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. w postach wyjaśniają i dementują nieprawdziwe informacje i mity dotyczące zachowania
na przejazdach kolejowo-drogowych. W każdą środę na facebookowym profilu kampanii
społecznej Bezpieczny Przejazd
– Szlaban na ryzyko! publikowane są posty. Materiały i rzeczowe
informacje są wzbogacone o
infografiki i dane statystyczne.
Śledzenie nowych informacji to
kolejne wskazówki jak bezpiecznie zachowywać się na skrzyżowaniu drogi i toru. Profil kampanii na Facebook: https://www.
facebook.com/bezpieczny.przejazd

#Zostańwdomu ale nie
zapominaj o
#ŻółtanaklejkaPLK

Każdy musi wiedzieć o żółtych naklejkach PLK, gdzie są i
jak z nich korzystać. Informacje
Online na przejeździe.
umieszczone są na wszystkich
Czy tato wie więcej
przejazdach. Znajdują się od
od dziecka?
wewnętrznej strony krzyży św.
Kolejarze z PLK udostępnili Andrzeja lub przy słupkach, do
cztery gry edukacyjne: Gra w których umocowane jest ramię
znaki, Memory, Znajdź różnicę i rogatki.

Każda naklejka posiada trzy
ważne numery. Pierwszy to indywidualny numer przejazdu
kolejowo-drogowego. Drugi to
numer alarmowy 112, który należy wybrać w przypadku zagrożenia życia. Operator 112 po
podaniu numeru skrzyżowania
będzie w stanie precyzyjnie określić gdzie należy wysłać pomoc.
Ma także możliwość szybkiego
łącza z kolejarzami, którzy mogą
wstrzymać ruch pociągów na
linii. Trzeci numer to numer awaryjny, na który można zgłaszać
usterki.
W kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” realizowane są działania i aktywności
mające na celu podnoszenie
świadomości w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach
kolejowych. Jednym z nich są
aplikacje mobilne i gry edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
poprzez które wspólnie z Ambasadorkami Bezpieczeństwa zachęcamy do spędzania czasu w
domu, ucząc się o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych i bawiąc jednocześnie!
Jeśli gry edukacyjne nie wystarczą, a ciekawość pociech nie
zostanie zaspokojona, zachęcamy do wykorzystania pozostałych materiałów edukacyjnych
zamieszczonych na stronie www.
bezpiecznyprzejazd.pl Można
znaleźć je wszystkie w zakładce
edukacyjnej, a wśród nich m.in.:
zeszyt edukacyjny i kolorowanki do wydrukowania, ciekawostki o bezpieczeństwie, filmy edukacyjne oraz quizy.
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GIS opublikował dekalog zachowania podczas epidemii
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował na swojej
stronie w Internecie „Dekalog bezpiecznego
zachowania podczas epidemii koronawirusa”
Warto zapoznać się z tymi
informacjami i je przyswoić. Zapewne będą na pomocne przez
wiele miesięcy w celu zmniejszenia do minimum ryzyka zakażenia koronawirusem.
1. Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym
myciu rąk wodą z mydłem, a
jeśli nie ma takiej możliwości,
dezynfekować je płynami/żelami
na bazie alkoholu (min. 60%).
Istnieje ryzyko przeniesienia
wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko
zakażenia.
2. Podczas powitania unikaj
uścisków i podawania dłoni
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą
być zanieczyszczone wirusem.
Powstrzymaj się od uścisków,
całowania i podawania dłoni na
powitanie.
3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych

Na powierzchni banknotów
i monet mogą znajdować się
wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką.
Korzystaj z kart płatniczych i
bankowości elektronicznej.
4. Unikaj dotykania oczu,
nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z
powierzchni na siebie.
5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w
tym biurka, lady i stoły, klamki,
włączniki światła, poręcze muszą
być regularnie przecierane z
użyciem wody z detergentu lub
środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często
korzystają ludzie powinny być
starannie dezynfekowane.

6. Regularnie dezynfekuj
swój telefon i nie korzystaj z
niego podczas spożywania
posiłków
Na powierzchni telefonów
komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj
lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź
telefonu na stole i nie korzystaj
z niego podczas spożywania
posiłków.
7. Zachowaj bezpieczną
odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej
2 metry odległości z osobą, z
którą rozmawiamy, twarzą w
twarz, która kaszle, kicha lub ma
gorączkę.
8. Stosuj zasady ochrony
podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzuć chusteczkę
do zamkniętego kosza – i umyć
ręce używając mydła i wody lub
zdezynfekować je środkami na

bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym
wirusów.
9. Odżywiaj się zdrowo i
pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę.
Unikaj wysoko przetworzonej
żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji
warzyw i owoców. Odpowiednio
nawadniaj organizm. Codziennie
wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z
innych krajów wskazują, że nie

ma potrzeby robienia zapasów
żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój, to naturalny odruch w przypadku występowania
nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych
źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/
koronawirus. Wiedza naukowa,
to najskuteczniejsze narzędzie
w walce z koronawirusem.

Polskie szwalnie wyprodukują W lesie bez maseczek
100 mln maseczek
W czwartek 16 kwietnia na konferencji
prasowej prezydenta Andrzeja Dudy poinformowano o zainicjowaniu akcji #PolskaSzwalnia. 200 szwalni w Polsce w ramach
projektu będzie miesięcznie szyć ok. 30
milionów maseczek, które mają być powszechnie dostępne i w przystępnych cenach.
Do końca czerwca planuje się produkcję 100 mln sztuk.
– Potrzebujemy maseczek dla wszystkich obywateli i cieszę się,
że będziemy je produkować w Polsce – powiedział Andrzej Duda
podczas konferencji prasowej.
Korzyści są oczywiste – bezpieczeństwo i praca dla tysięcy osób.
Zaangażowanie polskiego państwa w ten projekt ma być gwarancją niskiej ceny. Prezydent spotkał się na wideokonferencji z przedsiębiorcami.
– W akcję „Polskie szwalnie” włączyły się polskie firmy, głównie
odzieżowe – produkują maseczki, które będą dostarczane w milionach sztuk, nie tylko na polski rynek – oświadczył Prezydent
Andrzej Duda po spotkaniu z przedstawicielami przemysłu tekstylnego. W rozmowie uczestniczyła też m.in. wicepremier Jadwiga Emilewicz.
– Na szczęście mamy w Polsce odpowiedzialny biznes, który
nie tylko chce zarabiać, ale czuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli – dodał Prezydent.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Projektu Polskie
Szwalnie zawarła 7 umów z podmiotami integrującymi działalność
polskich szwalni produkujących maseczki ochronne. Te firmy to:
4F, LPP, PTAK, Paco Lorente, EM Poland, Rascal Industry, Modesta.
Wszystkie podmioty prowadzą działalność na terenie Polski i w produkcji korzystają z krajowych dostawców.
W ciągu miesiąca Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zapewni do
40 mln maseczek, a do końca czerwca – do 100 mln.
Prezydent powiedział również, że w przyszłości niewykluczony
jest eksport wyprodukowanych w Polsce materiałów ochronnych.

Od poniedziałku, 20 kwietnia, w Nowej Rudzie ponownie zostają otwarte miejskie
parki, tereny zielone i rekreacyjne. Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem nadal
zamknięte będą siłownie na wolnym powietrzu i place zabaw. Wyjścia z domu wciąż
jednak należy ograniczać do niezbędnego minimum

W niedzielę 19 kwietnia opublikowano nowe
rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza
nowe poluzowanie przepisów związanych z epidemią. Godziny zakupów dla seniorów w sklepach
będą obowiązywać tylko od poniedziałku do
piątku. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów
opublikowano w Dzienniku Ustaw. Zawarto w nim
ogłoszone przez rząd w ubiegłym tygodniu polu
zowanie restrykcji związanych z epidemią korona
wirusa, takie jak otwarcie lasów i parków, zwiększenie dopuszczalnej liczby klientów w sklepach,
pozwolenie na samodzielne wyjścia młodzieży
powyżej 13 roku życia, czy zwiększenie limitu
wiernych uczestniczących w liturgii w świątyni.
Godziny dla seniorów
od poniedziałku do piątku
W nowym rozporządzeniu znalazły się także
przepisy nie ogłaszane wcześniej. Chodzi m.in.
o ograniczenie tzw. godzin dla seniorów w sklepach. Tak jak dotychczas osoby powyżej 65 roku
życia mogą robić zakupy w godzinach od 10.00
do 12.00 i nikt inny w tym czasie nie może kupować, jednak ograniczono liczbę dni, w których
ten przepis obowiązuje. Będą to dni od poniedziałku do piątku. Oznacza to, że w weekendy
godziny dla seniorów w sklepach nie obowiązują.
Przepis ten nie dotyczy sytuacji, gdy np. osoba
starsza musi kupić lek w aptece, jeżeli wydanie
z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spo-

żywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu
na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.
Rozporządzenie precyzuje również, że na
targowiskach cztery osoby mogą przypadać na
jedno stanowisko handlowe – oczywiście z wyłączeniem sprzedawców. Osoby muszą zachowywać bezpieczny dystans.
Więcej osób w świątyniach
i na cmentarzu
Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami, zwiększono limit osób mogących uczestniczyć
w liturgii w świątyni. Na każde 15 metrów kwadratowych powierzchni może przypadać 1 osoba.
Rozporządzenie stwierdza, że w przypadku
pochówków na cmentarzu może znajdować się
nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego
pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób
zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.
W lasach bez maseczek
Zmieniono też wcześniejszy przepis o nakazie
zakrywania ust i nosa maseczkami lub elementami ubioru w miejscach publicznych. Zgodnie
z rozporządzeniem, nie ma obowiązku noszenia
maseczki lub zasłony na usta i nos w lasach. Nakaz
taki jednak obowiązuje na leśnych parkingach.
Maseczki, lub osłony na usta i nos są obowiązkowe w innych miejscach publicznych.
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Obostrzenia łagodniejsze
Podczas czwartkowej konferencji 16 kwietnia premier
Mateusz Morawiecki oraz Łukasz Szumowski, minister
zdrowia, ogłosili nowe zasady wychodzenia z epidemii
– złagodzone przepisy w
– Poprzez nasze działania
i obostrzenia kupujemy sobie handlu: w sklepach do 100 m2
czas i powodujemy, że wiele – 4 klientów na jedną kasę; poosób może uratować swoje ży- wyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2
cie – mówił premier. – Dzięki powierzchni; pracownicy będą
temu mamy czas na dostosowa- poddawani kontroli zdrowia
nie służby zdrowia i kupowanie (mierzenie temp.), w sklepach
nadal obowiązkowo środki desprzętu – dodał.
Fundamentalnymi zasadami zynfekcyjne, zasłanianie twarzy,
rękawiczki i odpowiednia odlenowej normalności są:
– izolacja: zachowanie wła- głość (2 m) między osobami
– również w kościołach 1 osościwego dystansu, zasłanianie
ba na 15 m2
nosa i ust (m.in. maseczki)
– rolnicy bez obowiązku no– identyfikacja – aby coraz
szenia
maseczek
lepiej zgłębiać sztukę badania
– To nie jest zachęta do niekto z kim miał kontakt i mógł
ograniczonego korzystania z
ewentualnie zarazić innych
– informatyzacja – jak naj- tych przestrzeni – podkreślił
więcej zdalnej pracy, wprowa- minister Łukasz Szumowski. –
dzanie jak najwięcej cyfrowych Nadal powinniśmy się izolować
w naszych domach – dodał.
procesów.
Kolejne etapy zmniejszania
Premier Morawiecki zapowiedział 4 etapy wychodzenia z obostrzeń mogą być wprowaepidemii, czyli stopniowe zdej- dzane co tydzień lub dwa.
– Kolejne etapy zdejmowania
mowanie obostrzeń.
I ETAP – od poniedziałku 20 obostrzeń zależą od liczby chorych, od liczby wolnych łóżek w
kwietnia
– otwarcie lasów i parków szpitalu i respiratorów czyli od
– dla zwiększonego komfortu stopnia w jakim panujemy nad
epidemią – wyjaśnił Szumowski.
zdrowia psychicznego

W etapie drugim: otwarcie
sklepów budowlanych w weekendy, otwarcie hoteli i innych
miejsc noclegowych, otwarcie
bibliotek, muzeów, galerii s ztuki.
W etapie trzecim: o twarcie
stacjonarnej gastronomii (z ograniczeniami), salonów fryzjerskich,
kosmetycznych, wydarzenia
sportowe do 50 osób w otwartej
przestrzeni (bez udziału publiczności), organizacja opieki nad
dziećmi w żłobkach, przedszkolach, klasach szkolnych 1-3 (ustalona maks. liczba dzieci w klasie).

W etapie czwartym: otwarcie siłowni, solariów, salonów
masażu. Otwarcie teatrów i kin
w nowym reżimie sanitarnym.
– Nie możemy cały czas żyć
w izolacji. Musimy wprowadzać
zasady bezpiecznego funkcjonowania w epidemii – mówił
minister zdrowia. – Musimy zasłaniać twarz, stosować higienę osobistą, trzymać dystans,
przestrzegać kwarantanny, dbać
o starszych i słabszych oraz pracować zdalnie. To są zasady czasu
epidemii – tłumaczył.

Na pytanie o to, kiedy zniesiony zostanie nakaz zakrywania
twarzy odpowiedział:
– Nie wrócimy do czasów
sprzed epidemii dopóki nie będziemy mieli szczepionki.
W jednym z wywiadów minister powiedział, że to może
potrwać 1,5 roku do 2 lat.
Musimy uzbroić się w cierpliwość. Na szczęście większość
Polaków dostosowuje się solidarnie do tej światowej wojny
z niewidzialnym wrogiem.
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Tarcza 2.0 – świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek
Rozszerzona tarcza antykryzysowa to wsparcie dla większej liczby przedsiębiorców
i większa ochrona miejsc pracy. Zmiany dotyczą m.in. świadczenia postojowego
oraz zwolnienia ze składek ZUS. Na co będą mogli liczyć przedsiębiorcy?
Co się zmieni? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia
Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to szereg zmian, dzięki którym
chroniona będzie jeszcze większa
grupa przedsiębiorców i więcej
miejsc pracy. Dotyczą one m.in.
świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS. Co się z mieni?
Świadczenie postojowe.
Wsparcie na dłużej
Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia
postojowego – nie więcej niż trzykrotnie. Co ważne, Rada Ministrów w
drodze rozporządzenia będzie mogła
zdecydować o kolejnych wypłatach.
Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących
ją jednoosobowo i zatrudniających
pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych – jeśli spełniają
określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego
będzie mogło nastąpić nie wcześniej
niż w miesiącu następującym po
miesiącu wypłaty po raz pierwszy
tego świadczenia. Warunek to wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja
materialna się nie poprawiła.
Firmy działające od niedawna
nie zostaną bez pomocy
Do tej pory ze świadczenia postojowego mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej
przed 1 lutego 2020 r. Taki sam

termin obowiązywał w przypadku
ustalania daty zawarcia umowy
cywilnoprawnej. Tarcza 2.0 wprowadza zmianę tego terminu na 1
kwietnia 2020 r.
Z czego to wynika? Istotne pogorszenie warunków prowadzenia
działalności dla przedsiębiorców,
jak również dla zleceniodawców lub
zamawiających zawierających umowy cywilnoprawne, nastąpiło w
drugiej połowie marca i w kwietniu,
czyli po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i wprowadzeniu
zasad bezpieczeństwa polegających
na m.in. ograniczeniu lub zamknięciu działalności usługowej i handlowej. Pogorszenie warunków prowadzenia działalności i realizacji umów
cywilnoprawnych szczególnie dotknęło nowo rozpoczynające działalność firmy. Teraz również one
będą mogły liczyć na wsparcie.
Koniec z limitem przychodów
dla przedsiębiorców
Ustawa znosi również warunek
osiągnięcia przez przedsiębiorców
przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
(obecnie jest to kwota 15 595,74 zł).
Skąd ta zmiana? Wielu przedsiębiorców osiąga przychody powyżej
tej kwoty przy jednoczesnych bardzo wysokich kosztach uzyskania
przychodów. Bardzo często są to
koszty stałe niezależne od osiąganych przychodów i obrotów, które
zostały znacznie ograniczone w
związku z epidemią koronawirusa.

Dotyczy to szczególnie branż o niskiej marży takich jak handel czy
drobne usługi. Mają oni zdecydowanie odmienną sytuację niż osoby
wykonujące umowy cywilnoprawne,
dla których koszty uzyskania przychodu są stałe, a w przypadku umów
o dzieło korzystne na poziomie 50
proc. uzyskiwanego przychodu.
Dlatego też pułap uzyskanego przychodu w przypadku umów cywilnoprawnych pozostawałby bez
zmian, czyli poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Zwolnienie ze składek. Skorzystają
nie tylko mikrofirmy
Tarcza antykryzysowa w pierwotnym kształcie zakładała m.in.
zwolnienie mikrofirm, które na dzień
29 lutego br. zatrudniały do 9 osób,
ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy (marzec–maj). To zarówno
składki należne za przedsiębiorcę,
jak i za zatrudnionych przez niego
pracowników. Również osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą – opłacający składki
wyłącznie na własne ubezpieczenie,
mogą skorzystać ze zwolnienia z
obowiązku opłacania składek.
Ustawa z 16 kwietnia 2020 r.
rozszerza krąg podmiotów zwolnionych z opłacania składek. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy
zatrudniający od 10 do 49 osób
podlegających ubezpieczeniom
społecznym zostaną zwolnieni z
opłacania składek w wysokości
50 proc. łącznej kwoty nieopłaco-

nych należności z tytułu składek
wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.
Dodatkowo, zwolnieniem ze
składek objęci zostaną wszyscy
płatnicy składek będących spółdzielniami socjalnymi – bez względu na
liczbę pracowników. Do liczby osób
objętych ubezpieczeniami społecznymi, która ogranicza możliwość
skorzystania ze zwolnienia ze składki, nie będzie się wliczać pracowników młodocianych.
Zwolnienie także dla nowych firm
Podobnie jak w przypadku postojowego, zmieniony zostaje termin
graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność
po 1 lutego, pomimo że tak samo
znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, nie mogli skorzystać ze zwolnienia. Tarcza 2.0 to zmienia.
Równocześnie zachowano prawo do zwolnienia dla płatników
składek, którzy złożyli już wnioski
zgodnie z obecnie obowiązującymi
warunkami i wprowadzono nowe
rozwiązania umożliwiające ustalenie
liczby ubezpieczonych dla tych
płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1
kwietnia 2020 r. Dla płatników, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy
1 lutego a 29 lutego, byłby to termin
31 marca, a dla rozpoczynających
działalność pomiędzy 1 a 31 marca
jest to termin 30 kwietnia 2020 r.
Opłacona składka za marzec?
Jest odpowiedź
Jednocześnie dla płatników składek, którzy zostali objęci zwolnieniem (zgłaszających do ubezpieczeń
inne osoby), wprowadzono możli-

Dalsze udogodnienia w ramach tarczy
Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, wypłata dla osób, które podpisały umowy w lutym
i marcu, możliwość ponownej wypłaty postojowego oraz
zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10
do 49 osób do ubezpieczeń społecznych – to najważniejsze
zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej.
W sobotę 18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące
zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego dla osób,
które podpisały umowy przed 1 kwietnia.

stępującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.
– W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty
przychodu – podkreśla.
Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać
również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub
marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy
przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Świadczenie postojowe
Nowa wersja tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną
wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy.
– Warunkiem ponownej wypłaty postojowego będzie
oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby, która ma podpisaną
umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana
w pierwszym wniosku nie uległa poprawie – mówi Iwona
Kowalska-Matis rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Gotowy wzór oświadczenia w sprawie kontynuacji postojowego będzie dostępny w maju, bo o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu na-

Zwolnienie ze składek dla większych firm
Do tej pory zwolnione z płacenia składek mogły być
wyłącznie małe, składające się nie więcej niż z 10 osób firmy.
Rzeczniczka zaznacza, że nowe rozwiązania pozwalają skorzystać ze zwolnienia firmom zgłaszającym do ubezpieczeń
od 10 do 49 osób. W dużych firmach zwolnieniem zostanie
objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach
rozliczeniowych. Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne.
W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych
do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać

wość zwolnienia składki za marzec
pomimo jej opłacenia. Płatnicy, nie
znając szczegółów nowych rozwiązań, niejednokrotnie kosztem
oszczędności zapłacili pierwszą
składkę objętą zwolnieniem. To
korzystne rozwiązanie.
Stosowanym już od dłuższego
czasu rozwiązaniem przez przedsiębiorców – w sytuacji napotkania
problemów finansowych – jest też
ulga w opłacaniu składek (dzięki
tarczy antykryzysowej – bez opłaty
prolongacyjnej), odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty
należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Proponowana
pomoc dotyczy wszystkich płatników składek, w tym opłacanych
składek na ubezpieczenie społeczne za przedsiębiorcę i pracujące dla
niego osoby. Tarcza 2.0 wprowadza
dodatkowo zwolnienie z opłacania
odsetek od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.
Ważne
Pracujesz? Prowadzisz firmę?
Jesteś rodzicem i zajmujesz się
dziećmi, kiedy szkoły, przedszkola
i żłobki są zamknięte? Poszukujesz
informacji na temat przysługujących
Ci praw i dedykowanych rozwiązań
zaprojektowanych przez rząd w celu
zwalczania skutków epidemii? Śledź
nasze wpisy w mediach społecznościowych i informacje na stronie
internetowej Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Rządowe
serwisy to sprawdzone i pewne
źródło informacji na temat działań
podejmowanych w walce z koronawirusem.
Więcej informacji na: gov.pl/
rodzina oraz gov.pl/koronariwus

również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie
bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.
Bez naliczania odsetek
Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu
składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób,
które mają trudności w terminowym opłaceniu składek
z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie
dotyczyła wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość
przedsiębiorstwa.
Składajmy wnioski drogą elektroniczną
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać
wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu
i tym samym przyspiesza realizację sprawy. Zakład apeluje
o dokładne wypełnianie wniosków, podpisywanie papierowych wniosków oraz sprawdzenie numeru konta, na który
ma być wypłacone postojowe.
Więcej informacji, wzory dokumentów i instrukcje ich
wypełniania znajdują się na stronie www.zus.pl w zakładce:
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS. Są tam także najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
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Działania w ramach Funduszu Mikroprojektów
Dzięki pozyskiwaniu środków z Funduszu Mikroprojektów przez Gminę Miejską
Nowa Ruda, udało się zrealizować wiele ciekawych projektów o zróżnicowanej
tematyce. Projekty obejmowały działania miękkie skierowane do społeczeństwa,
jak również inwestycyjne. Przypomnijmy sobie kilka z nich.

Mini singletrack – turystyczna trasa rowerowa

Łączy nas sport

Na boisku u sąsiada

Projekt „Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu”

Projekt
„Promocja
dobrych
praktyk
partnerskich
na
polsko-czeskim
pograniczu”
współfinansowany
jest ze środków
Europejskiego
Funduszumiast
Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu
państwa
za pośrednictwem Euroregionu
Glacensis
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
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Działania Zarządu Powiatu Kłodzkiego
w sytuacji pandemii KORONAWIRUSA
W okresie ostatnich tygodni
Zarząd Powiatu Kłodzkiego, mając na celu przeciwdziałanie
rozpowszechniania się koronawirusa, nie czekając na działania
rządowe i dodatkowe środki,
zakupił z własnych środków na
kwotę blisko 100 tys. zł., niezbędne rzeczy i środki ochrony indywidualnej.
Wśród nich znalazły się między innymi:
– namiot pneumatyczny
z osprzętem, który stanowi polową izbę przyjęć w kłodzkim
szpitalu,
– płyny dezynfekujące,
– far tuchy medyczne –
250 szt.,
– maseczki ochronne specjalistyczne 1500 szt.,
– rękawice nitrylowe 1000
par,

– kombinezony ochronne,
110 szt.
– okulary gogle – 160 par,
– okładki 3000 szt. do przyłbic,
– termometry pirometryczne,
– oczyszczacz powietrza.
Ponadto Powiat Kłodzki przyłączył się do akcji społecznej –
szycia maseczek, zakupił potrzebny materiał na maseczki –
dziękujemy Paniom szyjącym
maseczki!!!
Zarząd wsparł również inicjatywę uczniów z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, dla których
został zakupiony materiał do
drukarek 3D, dzięki któremu
powstaną ochronne przyłbice.
Dziękujemy Uczniom – pasjonatom robotyki, za inicjatywę!!!
Zakupione rzeczy i środki
ochrony indywidualnej zostały

rozdysponowane w pierwszej
kolejności dla personelu w szpitalu, dla służb straży granicznej
i pożarnej. Zostały wyposażone
nasze jednostki organizacyjne
– domy pomocy społecznej oraz
domy dziecka.
BARDZO DZIĘKUJEMY wszystkim służbom:
lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, pracownikom szpitala, służbom sanepidu,
pracownikom DPS-ów, pracownikom domów dziecka, służbom
mundurowym – pogranicznikom, strażakom, policjantom,
wszystkim wolontariuszom,
sprzedawcom, farmaceutom,
osobom przyczyniającym się,
żeby mimo trudnej sytuacji epidemicznej, żyło nam się bezpieczniej.

Strona
Starostwa
Powiatowego
w Kłodzku
www.powiat.klodzko.pl

Bezpieczeństwo w DPS-ach

Zarząd Powiatu Kłodzkiego w porozumieniu z dyrektorami
DPS-ów w Nowej Rudzie, Ścinawce Dolnej, Jugowie, Podzamku
i Bystrzycy Kł. mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców DPS-ów oraz pracowników DPS-ów oraz zapobieganie
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov 2 w Domach P omocy
Społecznej – wypracowali i wprowadzili zarządzenie z obowiązującymi procederami do bezwzględnego przestrzegania w DPS-ach:
– wszystkich pracowników obowiązuje reżim higieniczny, dodatkowo personel medyczny poddany jest działaniom, które stanowią tzw. „kurtynę bezpieczeństwa domu pomocy społecznej”:
przed/po przystąpieniu do pracy, kąpiel, dezynfekcja, założenie
odzieży ochronnej – fartuchy, maseczki, przyłbice, rękawice,
– obowiązują pomiary temperatury pracowników,
– zostały wyznaczone pomieszczenia – izolatki (gdyby zaistniała potrzeba odizolowania osób zakażonych)
– obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin mieszkańców.
Personel wyposażony jest w niezbędne środki do dezynfekcji oraz
środki ochrony osobistej.
Należy pamiętać, że dzięki świadomości o zagrożeniu i wspólnej odpowiedzialności, możemy skutecznie przeciwstawić się
rozprzestrzenianiu koronawirusa.
Stosując się do procedur chronimy naszych mieszkańców domów pomocy społecznej oraz naszych pracowników.
Korzystając z możliwości dziękujemy wszystkim Pracownikom
domów pomocy społecznej za wytrwałość, sumienne wykonywanie pracy w zrozumieniu i poczuciu obowiązku w tym trudnym
a wobec wydłużających się terminów dostaw – czasie pandemii.
niemożliwe.
Naszym zdaniem, głównie z powyższych powodów, utrzymanie w mocy planowanego terminu wyborów 10. maja 2020r. lub w najbliższych
terminach, będzie musiało skutkować przedwczesnym zniesieniem ograniczeń dotyczących przeMieszkańcy przygranicznych miejscowości powiatu kłodzkiego
mieszczenia i kontaktowania się ludności. Nie ma
znaczenia forma tego kontaktu, czy będzie on zaapelowali do Rządu RP o zniesienie zakazu pracy w Czechach.
osobisty, czy poprzez przesyłkę przyniesioną przez Liczbę pracujących tam mieszkańców naszego powiatu szacuje
listonosza. Efekt będzie taki sam, stracimy kon- się obecnie na około 4000 osób. Po przekroczeniu granicy każdy
trolę nad koronawirusem i epidemią co spowo- z nich musiałby odbyć 2-tygodniową kwarantannę.
Rząd RP powoli planuje odmrażać gospodarkę kraju i przywraduje ponowny wzrost zachorowań i totalny pacać działalność firm, jednak zupełnie nie wziął pod uwagę sytuacji
raliż naszego życia.
Apelujemy do Pana Przewodniczącego PKW osób, które utrzymują się z pracy w przygranicznych firmach po
oraz wszystkich osób decyzyjnych, by w trosce drugiej stronie granicy.
Rząd Czech przywraca działanie firm na swoim terytorium już
o życie i zdrowie Polaków, zrobili wszystko by
od końca kwietnia. Mamy nadzieję, że apel mieszkańców powiatu,
przenieść datę wyborów, na bezpieczną dla zdroktóry poparli m.in. Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska oraz
wia i życia wyborców oraz w celu zapewnienia Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń – nie zostanie bez echa.
wszystkich warunków demokratycznych wyborów.

Oświadczenie wójtów, burmistrzów
i starosty kłodzkiego
W obawie o życie i zdrowie mieszkańców, oraz
o rzetelność przeprowadzenia demokratycznych
wyborów w sytuacji epidemii, zwracamy się do
Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
o podjęcie działań, które wpłyną na ustawodawcę i doprowadzą do zmiany terminu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP z poszanowaniem
prawa i procedur obowiązujących w państwie
demokratycznym.
Obserwujemy zwiększającą się ilość zakażeń
w Polsce i powiecie. W naszym przekonaniu, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń wprowadzonych m.in. Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych czy rozporządzeniami Ministra
Zdrowia. Zalecenia te stoją w sprzeczności z organizacją, w jakiejkolwiek formie, wyborów i mogą
przyczynić się do rozwoju epidemii.
Dziś już wiemy, że w tak ustalonym terminie
oraz wg ciągle obowiązującego kodeksu wyborczego, nie ma możliwości skompletowania obwodowych komisji wyborczych, zawarcia z ludźmi umów zlecenia na obsługę techniczną wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych,
choćby ze względu na brak chętnych do narażania swojego zdrowia przy wyborach. Jednocześnie
jako odpowiedzialni pracodawcy nie możemy
wydać poleceń podwładnym urzędnikom, narażając ich na utratę zdrowia i życia a nas na odpowiedzialność karną. Widzimy też poważne przeciwskazania do przeprowadzenia szkoleń bowiem
jest to oczywistym sprowadzeniem zagrożenia
na członków komisji. Ponadto, w obecnej sytuacji,
gdy brakuje środków ochrony przed wirusem dla
służby zdrowia, przeprowadzenie zakupów takich
środków dla komisji wydaje się nieracjonalne

APEL O ZNIESIENIE ZAKAZU
PRACY W CZECHACH

Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń
Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój – Piotr Lewandowski
Wójt Gminy Kłodzko – Zbigniew Tur
Burmistrz Miasta Kłodzka – Michał Piszko
Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój – Aneta Potoczna
Burmistrz Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
– Roman Kaczmarczyk
Wójt Gminy Lewin Kłodzki
– Joanna Klimek-Szymanowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
– Tomasz Korczak
Burmistrz Miasta Nowa Ruda – Tomasz Kiliński
Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój – Mateusz Jellin
Burmistrz Miasta i Gminy Stronie Śląskie
– Dariusz Chromiec
Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna – Jerzy Król
Burmistrz Miasta i Gminy Radków (wydał wcześniej
oświadczenie zbieżne z powyższym) Jan Bednarczyk

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Przytłacza cię sytuacja pobytu na kwarantannie lub sytuacja związana z panującą pandemią koronawirusa?
Zadzwoń do nas – nie zwlekaj – postaramy się pomóc.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
– kontakt telefoniczny 74 865 86 58 w godzinach 11.00-16.00
– kontakt poprzez SKYPE'a
– w sytuacjach najwyższego kryzysu psychologicznego jest również
możliwość bezpośredniego spotkania przy zachowaniu niezbędnych
środków ostrożności ze względów na zagrożenie epidemiologiczne,
czyli przy zachowaniu odpowiedniej odległości, nie podawaniu ręki,
itd., szczegóły zostaną uzgodnione telefonicznie.
Również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, w przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom wymagającym
pilnej pomocy psychologicznej, udziela wsparcia psychologicznego
od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów:
7.30-11.30 Psycholog – 732 930 262, 11.30-15.30 Psycholog – 734 807 097
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Centrum Kultury poprawi swoją infrastrukturę
Z wielką radością informujemy, że Centrum
Kultury Gminy Nowa Ruda pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 225 000,00 zł. Dofinansowanie uzyskaliśmy w ramach programu Infrastruktura domów kultury, wniosek został stworzony
przez pracowników CKGNR i złożony podczas
naboru w listopadzie 2019 r. Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. Z pozyskanych środków
zostanie zakupiony m.in. bus osobowy, pianina
cyfrowe na potrzeby sekcji instrumentalnych,
sprzęt komputerowy dla bibliotek i obsługi administracyjnej CKGNR, uzupełniony zostanie sprzęt
nagłośnieniowy, oświetleniowy, zakupione zo-

staną meble i sprzęty do bibliotek oraz pracowni
plastycznej i ceramicznej, a także zmodernizowany zostanie cały system oświetlenia w budynku
CKGNR.
Cieszy nas ogromnie otrzymane dofinansowanie, ponieważ środki te pozwolą nam na rozwój
CKGNR, poszerzenie oferty zajęć, kół zainteresowań i imprez kierowanych do szerokiego grona
odbiorców, zwiększymy również dostępność
oferty CKGNR osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym.
Dyrektor CKGNR Gabriela Buczek serdecznie
dziękuje Pani Annie Szczerbuk-Żywczak za zaangażowanie w tworzenie ww. wniosku.

O aktywnych działaniach CKGNR
CKGNR bardzo szybko odnalazło się w nowej rzeczywistości.
Działamy dwutorowo. Po pierwsze niemal natychmiast uruchomiliśmy działalność wybranych
sekcji. Ogromnie cieszy kreatywność naszych instruktorów, którzy błyskawicznie zmienili metody pracy i dzięki temu nasi
klienci mogą korzystać on-line
z nauki gry na instrumentach,
nauki śpiewu, warsztatów plastycznych czy zajęć jogi. Systematycznie pracują nad swoim
repertuarem dwa nasze zespoły:
Szałunima i Zespół Wokalny.

Oczywiście Młodzieżowy Teatr
Muzyczny nadal przygotowuje
tegoroczną edycję musicalu.
Druga część naszej działalności to różnego rodzaju prace
remontowo-porządkowe. Wypiękniała nam filia biblioteki w
Świerkach i już nie możemy się
doczekać, kiedy pojawią się w
niej czytelnicy. Szykujemy niespodziankę dla uczestników
zajęć instrumentalnych i wokalnych – pracownia jest właśnie
malowana, wymieniamy w niej
oświetlenie. Wszystko po to, żeby
podnieść komfort pracy zarów-

no instruktora, jak i uczestników
sekcji. Prace remontowe prowadzone są również w Europejskim
Domu Spotkań w Ludwikowicach
przy ul. Kasprowicza. Ogrom prac
porządkowych wykonują nasze
panie bibliotekarki we wszystkich filiach, a w Jugowie i Bożkowie przeprowadzane jest
scontrum. Panie przygotowują
też materiały do kolejnych lekcji
bibliotecznych, na które już z
niecierpliwością czekamy. W
ramach zdalnej działalności biblioteki planujemy również
wkrótce dwie niespodzianki,

jedna szczególna, bo dla przedszkolaków.
Zależy nam na ciągłości pracy CKGNR. Zmieniliśmy sposób
działania i mamy wiele pozytywnych sygnałów od naszych odbiorców, którzy nadal są z nami

i kibicują naszym pomysłom.
Mamy nadzieję, że w miarę upływu czasu będziemy mogli spotkać się „na żywo” podczas organizowanych przez nas imprez, a
tych jak zwykle, jest w naszej
ofercie mnóstwo!

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DEZYNFEKCJI
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ!!!
SZANOWNI MIESZKAŃCY!
INFORMUJEMY, ŻE W KAŻDĄ ŚRODĘ (OD GODZ. 22.00)
DO ODWOŁANIA
ZOSTANIE PRZEPROWADZONA DEZYNFEKCJA PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY NOWA RUDA.
(centra handlowe, parkingi przysklepowe, wiaty przystankowe,
wiaty śmietnikowe itp.)
Dezynfekowanie przeprowadzane będzie przez pracowników Spółki NUK za pomocą
specjalistycznego sprzętu tj. zamiatarki ulicznej BUCHER oraz opryskiwacza spalinowego STIHL.

PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI,
NIEPRZEMIESZCZANIE SIĘ ORAZ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI
NIEPARKOWANIE AUT PRZY PLACACH SKLEPOWYCH CO UŁATWI
WYKONANIE DEZYNFEKCJI
Środek defynfekujący – podchloryn sodu, jest substancją o działaniu
antyseptycznym, biobójczym zatwierdzonym przez Światową Organizaję
Zdrowia (WHO) jako bezpieczną dla ludzi i zwierząt.
Grzegorz Kuzak

Adrianna Mierzejewska

Prezes NUK Spółki z o.o. w Nowej Rudzie

Wójt Gminy Nowa Ruda
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Miasto pozyskało blisko 70 tysięcy złotych na zakup sprzętu dla uczniów
i nauczycieli do zdalnej nauki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Sprzęt trafi do 3 noworudzkich szkół, gdzie zostaną rozdysponowane przez
dyrekcję placówek.
TimeOut

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 16 kwietnia
2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, położonej
na terenie miasta Nowa Ruda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym, na rzecz najemcy, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 16 kwietnia
2020 r.
– ul. Srebrna nr 20/2
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.
U. z 2020 r. poz. 65/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia
29 maja 2020 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 16 kwietnia
2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, położonej
na terenie miasta Nowa Ruda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym, na rzecz najemcy, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 16 kwietnia
2020 r.
– ul. Srebrna nr 20/3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.
U. z 2020 r. poz. 65/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia
29 maja 2020 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
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MASECZKA DLA SENIORA
Trwa akcja dostarczania przez miasto, darmowych
maseczek ochronnych dla seniorów. Działania skierowane są do wszystkich Mieszkańców, powyżej 60
roku życia. Łączne zapotrzebowanie to 7 tysięcy
sztuk, z czego ponad połowa już została dostarczona przez strażaków ochotników do skrzynek pocztowych, siedzib organizacji senioralnych oraz
spółdzielni mieszkaniowych.
TimeOut

Ogłoszenie o naborze wniosków
o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej
Nowa Ruda w 2020 roku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił
konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi
programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa
dolnośląskiego, w ramach którego Gmina Miejska Nowa Ruda ma możliwość ubiegania się o
środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się
na jej obszarze w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych nie więcej jednak niż 700 zł
za 1 Mg brutto. W związku z tym Gmina Miejska Nowa Ruda planuje wystąpić do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o
dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Miejskiej Nowa Ruda” w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych,
przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają wyroby zawierające
azbest.
Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać
dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania
wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest poniesionymi po dniu złożenia wniosku. Wydatki związane z zakupem i montażem
nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości. Dotacja będzie
udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez finansowanie prac, a Wykonawcą zadania
obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez tutejszy Urząd.
Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów
azbestowych należy składać w terminie do 20.05.2020 r. w Urzędzie Miasta Nowa Ruda,
Referacie Ochrony Środowiska, ul. Rynek 11, pokój 104 w godzinach 730 – 1530 na
formularzu wniosku, który można otrzymać w Urzędzie Miasta Nowa Ruda w ww. Referacie
lub pobrać jako załącznik ze strony: http://www.nowaruda.biuletyn.net/ - zakładka - druki i
wnioski do pobrania, zakładka – Referat Ochrony Środowiska. Natomiast „Program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 20142032″ oraz wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=279
Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Andrzej Włodarczyk, Urząd Miejski Nowa Ruda,
telefon: 74 872 0345.
UWAGA! Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miejskiej Nowa Ruda o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Planu usuwania
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda” przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek Gminy
Miejskiej nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu
zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Miejska Nowa Ruda może, bez podania przyczyn,
unieważnić niniejszy nabór wniosków.
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Strony Urzędu Miasta
redaguje
Krzysztof Czajka
www.um.nowaruda.pl

Zobacz co możesz wygrać!

Prześlij do nas wypełniony kupon!
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w Instytucie Urody Prestige
Małgorzaty Jankowiak

„Kopalni Węgla w Nowej Rudzie”
(muzeum górnictwa)

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

KRZYŻÓWKA
Z NAGRODAMI
KrzyŻówka
Karnet dla 2 osób
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

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

Symbol ameryku

Z „+” w telewizji
Smarownicaprawidłowych rozwiązań wybierzemy nagrodzonych. Atrakcyjne nagrody czekają!
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Władca Judei
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Królpszczoły,
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6 żądłówka
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Z jądrem i
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Słowa piosenki
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Bangladeszu
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Potocznie:
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kontroler w
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kanclerz
Były
kanclerz
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Niemiec
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Średnicomierz
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Młodzieniecww
Młodzieniec
staroż.
staroż.Grecji
Grecji
Młodzieniec
Młodzieniec
ww

Służył
dodo
Służyłdo
Służył
Służył
do
usypiania

usypiania
usypiania
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Niemiec
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Stręczyciel

Miastowewe
Miasto
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wewe
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stol.
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Apulia
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zz przeboju
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Kuzynka
pszczoły,
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Kuzynka
pszczoły,
pszczoły,
żądłówka
6 żądłówka
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Wart pałaca

Najwyższa karta; tuz
Zelektronami
jądrem i
elektronami

118 domek
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23Laboratoryjna
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Jednostka natężenia
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1

10

19

Jednostka natężenia
dźwięku
Z niego
siemię
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Gat. zięby

Z „+” w telewizji

Zapach do placka

duchowa
Sylabowa nazwa
dźwięku „a”

25

Z „+” w telewizji

Zapach do placka

Symbol ameryku

25

soczystym,
gorzkawokwaśnym
miąższu
Gat. zięby

Symbol ameryku

12

16
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Owoc
Nad cytrusowy
Łebą o
soczystym,
gorzkawokwaśnym
Owoc cytrusowy
miąższu o

Symbol ameryku
Zabieg na twarzy
Z „+” w telewizji
w Instytucie
Urody
Zapach
do placka Prestige
Małgorzaty Jankowiak
19
Fizyczna lub
Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz
Media
duchowa
19
Sylabowa nazwa
Karnet dla 2 osób
Talon na diagnostykę komputerową Fizyczna
dźwiękulub„a”
duchowa do kina MOK
w warsztacie Bierc Auto Serwis
Sylabowa nazwa
dźwięku „a”

25

miąższu
Gat. zięby

Smarownica

Zapach do placka

16
12
2 bilety do Podziemnej Turystycznej
„Kopalni Węgla w Nowej Rudzie”
16
(muzeum
górnictwa)12
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2Abdullah, perski

4

usypiania

44

4

Abdullah, perski

prozaik i poeta
Abdullah,
prozaik perski
i poeta
Abdullah,
perski
prozaik
i poeta

3
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prozaik i poeta

3
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie
1

1

1

2

2
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3

3

3
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4

4

4

5

5

5

5
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imię i nazwisko
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18 19
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„Noworudzianin” nr 378

Zagadki z humorem

imię i nazwisko
Kupony
z rozwiązaniem krzyżówki prosimy dostarczyć – pocztą lub bezpośrednio –
„Noworudzianin” nr 378
do redakcji w Nowej Rudzie Rynek 8 (I piętro) do wtorku do godz. 15.00
Jaki jest najlepszy sposób na wygranie wyścigu?

Biec szybciej niż ktokolwiek inny.
Jedno. Potem żołądek już nie
będzie pusty.

Ile
zjeść, gdy
masz zpusty
Kupony
z możesz
rozwiązaniem
krzyżówki
prosimy
– pocztą
lub bezpośrednio
–
Za jabłek
prawidłowe
rozwiązanie
krzyżówki
nr
377żołądek?
(„A dostarczyć
to para dobrana,
jak z wosku
ulał”)

nagrody
otrzymują:
Helena
Drembak
2-osobowe
w „Karczmie
pod Sową”,
Adam
do
redakcji
w Nowej
Rudzie–Rynek
8 (Izaproszenie
piętro)nadoobiad
wtorku
do godz.
15.00
Kiedy
mały
jamnik
najprawdopodobniej
wyjdzie
Grzęgiel
–
2-osobowy
karnet
do
kina
MOK,
Jadwiga
Dyszkiewicz
–
2
bilety
do
Muzeum
Górnictwa
w
Nowej
z domu?
Rudzie, Mirosław Narowski – plan miasta Nowa Ruda, Danuta Bukowska – talon na diagnostykę komputerową
Kierowca
zmierza w przeciwnym
w warsztacieciężarówki
Bierc Auto Serwis
Za prawidłowe
rozwiązanie
krzyżówki z nrWidział
377 („A togopara dobrana, jak z wosku ulał”)
kierunku
na ulicy
jednokierunkowej.
UWAGA: nagrody czekają na
odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
policjant,
ale nie zareagował.
Dlaczego
policjant
nagrody otrzymują:
Helena Drembak
– 2-osobowe
zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Adam
go
nie
zatrzymał?
Grzęgiel – 2-osobowy karnet do kina MOK, Jadwiga Dyszkiewicz – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej

Kiedy drzwi będą otwarte.

Kierowca ciężarówki szedł.

Właściwie każde zwierzę,
bo budynki przecież nie skaczą!

1

2

Rudzie,zwierzę
Mirosław może
Narowski
– plan miasta
Danuta Bukowska – talon na diagnostykę komputerową
Jakie
skakać
wyżejNowa
niżRuda,
budynek?
w warsztacie Bierc Auto Serwis

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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Średnia, 1,
ul.tel.
Mickiewicza
Urząd
Pocztowy
Ruda,
Niepodległości
74 87214,22tel.16,
60
Filia
Powiatowego
Pracy,ul.
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Świchura
(BMW
tel.
696
459
798478 227 221
MariuszMyśliński
Wojtanowicz
(Audi
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Robert Jaśkiewicz (VW Passat), tel. 733 525 536
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Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Wielka Księga Gwiazd i Planet”, „pies, chomik,
mysz,
ryba, wąż”,za
„np.:
8-15,2-9, 7-14,
14-21, 11Nagrody
poprzedni
„kącik”
18”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.:
(„Wielka
Księga Gwiazd
i Planet”,
„pies, chomik,
kredki, plastelina,
farbki,
blok, zeszyt,
zeszyt
mysz,
ryba,kolorowych,
wąż”, „np.: 8-15,2-9,
14-21,
papierów
długopis7-14,
ozdobny
lub11z
18”), nagrody
(zestaw
lub 3 elementowy,
m.in.:
zabawką,
ołówek,
klej, 2puzzle)
otrzymują: Kamila
kredki,
plastelina,
blok, zeszyt,
zeszyt
Krzywak,
Dagmarafarbki,
Małuszczyk,
Ula Chwieja.

papierów kolorowych, długopis ozdobny lub z
zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: Kamila
Zapraszamy
do udziału
w konkursach
z nagrodami!
Krzywak,dzieci
Dagmara
Małuszczyk,
Ula Chwieja.

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

Rozwiązania można również wysłać SMS-em o treści:
1.TC.KRZYZOWKA.imię
Hasło z krzyżówki i nazwisko.treść rozwiązania na numer
72068 – koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
........................................................................................
http://dotpay.pl/regulaminsms/ https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/
2. Rebus
........................................................................................
1. Hasło z krzyżówki
3. Podaj 4 wyrazy

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

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

........................................................................................
„Noworudzianin” nr 278
3. Podaj 4 wyrazy

imię i nazwisko

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

Reklama

Apteka W Rynku w Nowej Rudzie

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

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czyste garnki
Z APR ASZ AMY

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE:

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

• dwutlenek węgla • tlen
techniczny • acetylen • argon
• mix • hel do balonów • azot

Przewóz Osób Promocja! Niemcy 200 zł

Ricardo

(nie dotyczy wyjazdów w niedziele)

z miejsca zamieszkania pod
wskazany adres busami i autobusami

Niemcy • Holandia

e
ż
o
m
j
a
t
Tu woja
T
b yć

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

tel. 601 439 438

a
w
o
r
o
l
ko reklama

już od 36,40 zł brutto
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Nieruchomości
* Kupię mieszkanie w Słupcu
do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół
domu w Ścinawce Średniej, lub
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komunalne, parter, w Drogosławiu,
35 m2 po remoncie, na większe, może być zadłużone bądź
do remontu. Tel. 537 872 198.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w
Bartnicy, blisko restauracji „Pod
2 Lipami”. Tel. 798 770 912.
* Kupię mieszkanie w Słupcu
do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół
domu, lub wynajmę z opcją
wykupu w Ścinawce Średniej
lub okolicy. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam działkę pod budowę domu w Bieganowie. Cena
48000 zł. Tel. 661 328 096.
* Sprzedam dom o powierzchni 180 m2 w Słupcu na ul. E.
Kwiatkowskiego. Kontakt na
e-mail: mirkofagflis@hotmail.
com lub tel. kom. 0047 463 446
09.
* Sprzedam duże działki pod
zabudowę w Przygórzu. Cena
22 zł/m2. Tel. 667 946 327.
* Kupię małe mieszkanie w
Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 590
199.
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* Kupię mieszkanie w Ścinawce
Średniej. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam kawalerkę na drugim piętrze z możliwością zrobienia dwóch pokoi w Słupcu
na os. Wojska Polskiego, 30 m2.
Tel. 539 958 620.
* Posiadam do wynajęcia kawalerkę po remoncie: pokój,
kuchnia, łazienka, wc. Nowa
Ruda, ul. Cmentarna. Tel. 692
209 444.
* Pilnie sprzedam mieszkanie
w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa,
parter, 57,49 m2, centralne
ogrzewanie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Do
mieszkania przynależy piwnica
i komórka. Cena 70 tys. Tel. 508
604 355.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok.
do remontu, na 8 piętrze na os.
Wojska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel. 606 351 669.
* Mam do sprzedania 2-pokojowe mieszkanie na Akacjowej
w Nowej Rudzie 44m2 do remontu.tel. 539 958 620
* Kupię mieszkanie w Ścinawce
Średniej lub wynajmę z opcją
wykupu. Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komunalne 36 m2 w Nowej Rudzie, na większe, niskie opłaty,
mieszkanie po remoncie, I piętro, posiada ogrzewanie c.o.,

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

Różne
* 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 budowy ścian fundamentowych,
konstrukcyjnych oraz inne –
dom jednorodzinny. Miejsce
pracy: Jugów. Tel.: 601 871 171.
* Sprzedam suchą rozpałkę w
workach. Cena: 20 zł – duży
wór, 15 zł – średni. Nowa Ruda.
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam klocki Lego – Hobbit plus mniejsze zestawy. Tanio. Tylko SMS-y. Tel. 508 095
326.

* Sprzedam piecyk na butlę gazową. Cena 80 zł. Nowa Ruda.
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam segment pokojowy, 2 ławy i 2 komody. Tel. 695
966 976.
* Sprzedam bieżnię do ćwiczeń. Tel. 695 966 976.
* Sprzedam sezonowaną suchą
rozpałkę w workach. Cena 15 zł
za worek. Nowa Ruda. Tel. 724
010 184.
* Sprzedam zmywarkę Samsung 60 cm. Cena 300 zł. Tel.
603 929 783.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej Rudy i Drogosławia. Tel.
724 010 184.

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

Reklama

Reklama

ż e b yć
o
m
j
a
t
Tu
Twoja
a
kolorowa
re k l a m ru t to
już od 1

8,20 zł

b

Ogłoszenia drobne SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne (niekomercyjne) można wysyłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061 362) lub
e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
Ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „Noworudzianin” oraz na www.noworudzianin.pl przez kolejne 4 tygodnie lub do
odwołania przez ogłoszeniodawcę w przypadku gdyby ogłoszenie
przestało być aktualne.
W treści wpisz: Imię i Nazwisko. treść smsa
PRZYKŁAD: Jan Kowalski. Sprzedam pralkę.
Cena 200 zł. tel. 000 066 650.
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Ogłoszenia drobne (nie dotyczy firm) przyjmujemy również na kuponie, który można dostarczyć do redakcji lub przesłać pocztą
na adres: Tygodnik „Noworudzianin”, Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda.
Ogłoszenie ukaże się w czterech kolejnych wydaniach.

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

Imię i nazwisko: ..................................................................................................
Treść ogłoszenia (max. 20 słów)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..................................................... Tel. .......................................................
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Partnerskie Kluby Biznesu w czasach pandemii
W związku z ogólnoświatową pandemią koronawirusa część firm musiała zawiesić lub
zamknąć swoją działalność, co może spowodować wiele problemów, z którymi gospodarka
będzie borykała się przez długie lata. Chcąc wspomóc firmy i przedsiębiorców Partnerskie
Kluby Biznesu i Piast Biznes Klub przeniosły swoje działania do strefy on-line, by umożliwić
swoim partnerom dalsze funkcjonowanie

Partnerskie Kluby Biznesu z
powodu obecnej sytuacji, jaką
jest pandemia koronawirusa
straciły możliwość organizowania spotkań biznesowych w klubach biznesu na terenie całego
kraju. Nie oznacza to jednak, że
przedsiębiorcy, którzy należą do
PKB również tracą możliwość
nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Wręcz przeciwnie! Wierząc w to, że w Grupie
Siła, Partnerskie Kluby Biznesu
przeniosły się do strefy on-line,
dzięki czemu klubowicze wciąż
mogą ze sobą współpracować
nie opuszczając tym samym
swojego domu lub biura.
Partnerskie Kluby Biznesu i
Piast Biznes Klub, chcąc pomóc
firmom członkowskim i umożliwić im przedstawianie swoich
potrzeb, polecania sobie firm
oraz wzajemne wspieranie się,

organizują spotkania on-line, w
których udział biorą klubowicze
ze wszystkich Klubów Biznesu z
terenu całej Polski. Każdy z
przedsiębiorców ma tam możliwość przedstawienia swoich
potrzeb oraz polecania innym
kontaktów do różnych firm oraz,
co najważniejsze, wzajemnego
wspierania się w tak trudnej
sytuacji. Spotkania prowadzone
są w każdy wtorek o godzinie
10:00. Link do rejestracji na najbliższe spotkanie on-line: https://
app.evenea.pl/event/pkb2104/.
Informacje o wydarzeniach znaleźć można też na Facebooku
Partnerskich Klubów Biznesu.
To jednak nie wszystko, co
PKB mają do zaoferowania. W
każdy czwartek o godzinie 10:00
organizowane są również webinary tematyczne prowadzone
przez firmy należące do projek-

39,90 zł

tu. Udział w nich brać mogą
zarówno klubowicze, jak i firmy,
które nie należą do Partnerskich
Klubów Biznesu, a szukają pomocy i wsparcia w obecnej sytuacji. Dzięki temu poza możliwością zdobywania nowych
kontaktów, przedsiębiorcy mogą
także zdobywać dodatkowe informacje na przykład na temat
tego, jak skutecznie prowadzić
firmę w czasach pandemii, by
zapobiec stratom. Link do rejestracji na najbliższy webinar:
https://app.evenea.pl/event/
webinar2304/
Ponadto spotkania biznesowe on-line prowadzone są przez
poszczególne Kluby Biznesu
wchodzące w skład projektu. PKB
na swojej stronie internetowej
uruchomiły również bloga z poradami prawnymi, finansowymi
i księgowymi dla przedsiębior-

ców, którzy poszukują pomocy
w różnych kwestiach.
Zachęcamy do regularnego
śledzenia Partnerskich Klubów
Biznesu i Piast Biznes Klubu na
Facebooku, gdyż właśnie tam
regularnie pojawiają się informacje na temat wszystkich pla-

nowanych wydarzeń on-line.
Zachęcamy również osoby, które szukają nowych kontaktów
biznesowych oraz nowych pomysłów i rozwiązań na skuteczne prowadzenie własnego biznesu do kontaktu pod adresem
e-miał: biuro@partnerskiekb.pl.

16 zł
35 zł
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Wyniki tworzą dobrą atmosferę
Z trenerem Przemysławem łowe lokaty w tej lidze, a może
nawet wyżej…
Malczykiem rozmawia
– Jak, po ponad roku pracy
Tomasz Druciak
w Nowej Rudzie, oceniasz funk– Minął rok jak objąłeś stery cjonowanie naszego klubu. Co
w seniorskiej drużynie KS Piast, według Ciebie jest na plus, a
jaki był to dla Ciebie czas?
nad czym należałoby popraco– Był to czas poznawania wać?
drużyny zwłaszcza na wiosnę
– Na plus na pewno oceniam
tamtego sezonu. Od początku, zaangażowanie dużej grupy luz treningu na trening widziałem dzi w działalność klubu. O miw tych chłopakach coraz większą nusach i rzeczach do poprawy
wiarę w osiągnięcie celu. Oczy- rozmawiamy w ścisłym gronie…
wiście było dużo momentów,
– W drużynie widać chemię,
gdzie dostawaliśmy gong, ale zespół osiąga oczekiwane wyzaraz się podnosiliśmy. Uważam, niki, a po zrealizowaniu pierwże dzięki temu, iż zawodnicy mi szego celu jakim było utrzymazaufali, Piast utrzymał się w nie w sezonie 2018/19, w obecczwartej lidze.
nych rozgrywkach Piast jest
– Podejmując pracę w na- jedną z czołowych drużyn. Czy
szym klubie, jak sam przyzna- według Ciebie będziemy w stawałeś, było dla Ciebie dużym nie utrzymać ten poziom w kowyzwaniem, miałeś w tamtym lejnych sezonach?
czasie też inne oferty, czy uwa– Na pewno wyniki tworzą
żasz, że podjąłeś słuszną decy- dobrą atmosferę. Jak już wczezję zostając trenerem Piasta? śniej wspominałem uważam, że
– Jedyną i główną obawą zespół mi zaufał, chłopcy zobaprzed podjęciem pracy w Piaście, czyli, że idziemy w dobrym kiebyło miejsce, z którego pocho- runku. Ja szanuję ich i wydaje
dzę. Wybrałem Piasta, bo to klub mi się, że oni mnie też. Runda
z olbrzymią historią, a ja uważam, jesienna tego sezonu pokazała,
że docelowe miejsce tego ze- że jesteśmy w stanie grać naspołu jest na pewno gra o czo- prawdę dobrze, ale pod jednym

warunkiem: musimy być skoncentrowani i zdeterminowani w
stu procentach, a nieraz nam
tego brakowało. Jeżeli chodzi o
to, czy utrzymamy poziom na
kolejne sezony, to życzyłbym
sobie aby tak było.
– Rozpoczynając pracę z Piastem zapewniałeś. że gra zespołu będzie przynosić radość kibicom i trzeba przyznać, że
dotrzymałeś obietnicy, Piast
poza kilkoma wpadkami prezentował ciekaw y futbol.
Czy któreś spotkanie szcze
gólnie zapadło w Twojej pa
mięci?
– W rundzie wiosennej na
pewno mecze u siebie z Wielką
Lipą i Sokołem Marcinkowice, te
mecze z czołowymi zespołami
naszej ligi dały nam utrzymanie.
Natomiast w tym sezonie mecz
z Lechią Dzierżoniów był dla nas
bardzo ważny, bo po tym meczu
chłopcy uwierzyli, że naprawdę
mogą dużo w tej lidze. No i oczywiście mecz z Mirkowem, pamiętaliśmy o tym łomocie w tamtej
rundzie i teraz w pełni się im
zrewanżowaliśmy.
– Przed rundą wiosenną,
która ze względu na panującą

epidemię nie wystartowała i nie
wiadomo, czy w ogóle się odbędzie, w naszym zespole doszło
do kilku zmian kadrowych. Powiedz coś proszę o nowych zawodnikach i Twoich oczekiwaniach wobec nich.
– Doszedł do nas Grzesiek
Dereń, jest to bardzo bramkostrzelny zawodnik, jeżeli szybko
zrozumie jak my gramy, to będzie
kolejną naszą armatą w ataku.
Kolejny nowy zawodnik to Łukasz Kalka, pamiętam go jeszcze
jak pracowałem w Świdnicy i już
wtedy go chciałem. Jest to duże
wzmocnienie w naszej linii pomocy. No i Szymon Stec, który
według mnie może być jednym
z lepszych bramkarzy w tej lidze,
a jak będzie sumiennie pracował,
to na pewno będzie grał wyżej.
Włączyłem też do kadry dwóch
juniorów Martynowicz i Jania,
którym chciałbym dawać szanse
grania.
– Wracając do rozgrywek,
nadal czekamy na oficjalny komunikat, co dalej z obecnym
sezonem? Istnieje kilka wersji,
którą z nich uważasz za najbardziej prawdopodobną?
– Bardzo chciałabym, abyśmy
zagrali jeszcze tej wiosny, ale

patrząc realnie – nie widzę szans
na to…
– Gdyby jednak okazało się,
że władze związku postanowią
o dograniu sezonu do końca,
jak brak regularnych i zespołowych treningów wpłynie na
poziom rywalizacji?
– Myślę, że na tym poziomie
nie jest to główny problem. My
jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji,
że ani spadek, ani awans nam
nie grozi, więc wszystkie mecze
gralibyśmy na zupełnym luzie…
– Jak udaje Ci się łączyć pracę nauczyciela, szkoleniowca
młodzieży i trenera seniorów
Piasta?
– Lubię jedną i drugą pracę.
Wiem doskonale, że inaczej trzeba postępować z dziećmi, inaczej
z młodzieżą, a zupełnie inaczej
z seniorami. Póki co, każda ta
praca sprawia mi ogromną radość.
– Dzięki za rozmowę, życzę
tobie, wszystkim zawodnikom,
i całej sportowej rodzinie jak
najszybszego powrotu na obiekty sportowe i do normalności.
– Jeżeli będziemy się stosować do zaleceń i nauczymy się
żyć ostrożnie, to nastąpi to szybciej…
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