
Przybędzie 
bezrobotnych
Zapytaliśmy Krzysztofa Bolisęgę, 
dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kłodzku, jak przedstawia 
się sytuacja na terenie powiatu 
kłodzkiego

czytaj na str. 3

Kolejne 180 mln zł 
na sprzęt dla uczniów
To kolejny przykład wspólnych 
działań Ministerstwa Cyfryzacji 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej 
na rzecz wsparcia kształcenia 
na odległość. Wśród działań 
ministerstwa edukacji dotyczących 
kształcenia na odległość są 
również bezpłatna platforma 
epodreczniki.pl, Ogólnopolska 
Sieć Edukacyjna czy rządowy 
program „Aktywna Tablica” oraz 
szkolenia dla nauczycieli

czytaj na str. 6-7

Seniorze – nie daj się 
oszukać!
Pomimo trwającej w naszym 
kraju epidemii koronawirusa 
i ograniczeń w funkcjonowaniu 
wielu gałęzi gospodarki, jest grupa 
osób, która nie zaprzestała swojej 
„działalności” w tym trudnym 
okresie

czytaj na str. 8

WORD-y przywracają 
egzaminy
Po udanym pierwszym dniu 
ponownego egzaminowania 
na kat.: A, A1, A2, AM, C, C+E 
i D Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego zdecydował 
o powrocie egzaminów na 
kat. B i T

czytaj na str. 9

Dbajmy o siebie 
i swoje zdrowie
Epidemia koronawirusa 
w znaczący sposób ograniczyła 
możliwości swobodnego 
poruszania się oraz kontakty 
międzyludzkie. Nie powinniśmy 
jednak zapominać o trosce 
o własne zdrowie oraz badaniach 
profilaktycznych

czytaj na str. 13

ROZLEWNIA  GAZU

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

dostawa gazu do domu

gwarancja jakości  
i twojego bezpieczeństwa

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

100%
11 kg gazu

P R O T A
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Sportowcy wznowili 
treningi
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Radni pomogli ratownikom
Ponad siedem tysięcy złotych – taką kwotą miejscy radni wspomogą 
podstację pogotowia ratunkowego w Nowej Rudzie. Pieniądze pochodzą 
z diet i przeznaczone są nie tylko na niezbędny sprzęt do ochrony osobistej, 
tak potrzebny w czasie pandemii

Kolejne poluzowania

Podczas środowej (13 maja) konferencji prasowej premiera Mateusza 
Morawieckiego, Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia oraz Dariusza 
Piontkowskiego, ministra edukacji narodowej poinformowano o III etapie 
odmrażania gospodarki

czytaj na str. 14-15

Kontrola na granicy przedłużona
Polska zdecydowała 
o przedłużeniu kontroli 
granicznej o następne 30 dni 
– do 12 czerwca br. Szef 
MSWiA Mariusz Kamiński 
podpisał w środę 13 maja 
nowelizację rozporządzenia 
w tej sprawie

czytaj na str. 5

czytaj na str. 3
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Maseczki od ZPiT „Nowa Ruda”

Wirtualna wycieczka w znane i nieznane
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Te maseczki dostaliśmy od Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” 
– bardzo dziękujemy! Takie maseczki dostanie również każdy 
członek oraz przyjaciele  zespołu.

Piękne budowle sakralne wy-
znawców ewangelicko-augs-
burgskich. Malownicza architek-
tura szachulcowych murów, 
wspaniałe wnętrza. Budowane 
poza murami miejskimi z mate-
riałów nietrwałych wg dekretu 
panującego wówczas na Śląsku 
Ferdynanda III Habsburga (po 
wojnie trzydziestoletniej – po-
łowa XVII wieku). Takich Kościo-
łów Pokoju (nazwa nawiązuje do 
nazwy układu zwanego pokojem 
westfalskim po wojnie trzydzie-
stoletniej) – bo to o nich mowa, 
na Dolnym Śląsku wybudowano 
w tym samym czasie trzy – w 
Świdnicy, Jaworze i Głogowie. 
Kościół w Głogowie spłonął do-
szczętnie 100 lat później, a dwa 
pozostałe przetrwały do naszych 
czasów i zostały wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNE-
SCO w Polsce. Kościół Pokoju w 
Świdnicy pw. Trójcy Świętej jest 
największą tego typu świątynią 
w Europie i to właśnie tutaj za-
trzymaliśmy się 7 maja w naszych 
wirtualnych podróżach z Tom-
kiem. Przepiękne wnętrze tego 
kościoła opisywane jest oczywi-
ście szczegółowo w przewodni-
kach a przy zwiedzaniu zawsze 
można wysłuchać komentarza 
„lecącego z taśmy”. Całe wnętrze 
robi niesamowite wrażenie. Oł-
tarz główny, ambona, „koronko-
wa” Loża Hochbergów, duże 
organy czy wreszcie zabytkowa 
chrzcielnica. Ale dzisiejsza opo-

wieść Tomka zwróciła uwagę na 
kilka nietypowych szczegółów, 
które czynią ten kościół wyjąt-
kowym. No więc na jednej z 
belek podtrzymujących empory 
(w pobliżu Loży Hochbergów) 

odnajdujemy autentyczną kulę 
armatnią – pozostałość z czasów 
wojny siedmioletniej, która nie 
wybuchła w kościele i została w 
tę belkę wbudowana na pamiąt-
kę (takich miejsc z kulami jest 
więcej). Gdy przyjrzymy się ma-
lowanemu zdobieniu jednej z 
empor, z pewnym zdziwieniem 
zobaczymy tam słonia z powie-
dzielibyśmy – groźną miną. Jest 
to jak się okazuje zobrazowanie 
jednego z cytatów biblijnych 
umieszczonych obok. Kolejną 
niespodziankę niosą ze sobą 
organy. Podczas renowacji oka-
zało się, że piękne ich zdobienia 
– aniołki są ruchome i np. anio-
łek werblista podczas koncertu 

wybija na bębenku takt marsza 
z całej siły. Kolejną ciekawostkę 
widzimy na jednym z filarów, na 
którym wspierają się empory. 
Jest to tekst wypisany złotymi 
literami umieszczony w orygi-
nalnej oprawie, upamiętniający 
odwiedziny cesarza Wilhelma II 
w 1906 roku. Cesarz zachwycił 
się kościołem podziwiając jego 
niezwykłe piękno i określając 
jako „cholernie piękny kościół”. 
Osobliwością są na pewno tzw. 
loże szpiegowskie z zupełnie 
odrębnymi wejściami ( jest ich 
dwie). Zasiadali w nich przed-
stawiciele katolickiego cesarza 
– najczęściej byli to starostowie, 
którzy śledzili pilnie czy z am-
bony nie wygłasza się jakichś 
nieprawomyślnych tez przeciw-
ko katolickiemu cesarzowi. Ko-
ściół w tej chwili jest oczywiście 
niedostępny do zwiedzania, ale 
jeśli taka możliwość już będzie, 
to z „czystym sumieniem” zapra-
szam aby tam zajrzeć – zwłaszcza 
tych, którzy jeszcze tam nie byli.

Z turystycznym pozdrowie-
niem

Anna Szczepan, Noworudzki UTW
fot. Wikipedia, Biuro Podróży Śnieżka
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Przybędzie bezrobotnych

Radni pomogli ratownikom
Ponad siedem tysięcy złotych – taką kwotą miejscy radni wspomogą podstację pogotowia 
ratunkowego w Nowej Rudzie. Pieniądze pochodzą z diet i przeznaczone są nie tylko 
na niezbędny sprzęt do ochrony osobistej, tak potrzebny w czasie pandemii

Odpłatna możliwość 
wykonania testu
Starosta kłodzki Maciej Awiżeń poinformował, 
że w związku z wieloma prośbami dotyczącymi 
możliwości wykonania odpłatnie testu na 
koronawirusa, ZOZ w Kłodzku będzie wykonywał takie 
wymazy, także odpłatnie – dla chętnych

Od 13 maja – co środę, w godzinach 8.00-14.30 przed wej-
ściem głównym do szpitala, będzie ustawiona karetka do wy-
mazów. Można podjechać samochodem, podać dane i medyk 
pobierze wymaz. Koszt to 530 zł brutto (wydruk z kasy fiskalnej). 
Tel. dedykowany: 697 77 33 40

W związku z wymogami Republiki Czeskiej do przekraczania 
granicy w celach zarobkowych, taki test jest niezbędny i będzie 
honorowany przez 30 dni. Jeśli zainteresowanie nadal będzie 
duże, przewidujemy zwiększenie częstotliwości.

W czasie pandemii niezwykle 
ważnym elementem jest ochro-
na pracowników służby zdrowia. 
Bo to oni najczęściej narażeni są 
na kontakt z osobami chorymi, 
bądź nosicielami koronawirusa. 
Gdyby medycy zarazili się nim i 
musieliby przejść 14-dniową 
kwarantannę, mogłoby się oka-
zać, że nie byłoby komu nas le-
czyć.

Medykom w czasie pandemii 
potrzebne są rzeczy, na które w 
placówkach brakuje pieniędzy. 
Tu „z odsieczą” ratownikom me-
dycznym przyszła część miej-
skich radnych. Zrzekli się części 
swoich diet i zebrane przekaza-
li noworudzkiemu pogotowiu 
ratunkowemu.

– Udało się uzbierać ponad 
7 tysięcy złotych. Ustaliliśmy z 
ratownikami z Nowej Rudy, jakie 
są ich potrzeby i co można by 
sfinansować za tę kwotę, ale to 

radni którzy dysponują tymi 
pieniędzmi podejmą decyzję w 
jakim zakresie i co określono jako 
potrzeby noworudzkich ratow-
ników i co zostanie zrealizowane 
– informuje Tomasz Kiliński, bur-
mistrz Nowej Rudy.

Za zebrane przez radnych 
pieniądze zakupione zostanie:
– plecak reanimacyjny 3 sztuki 
– koszt ok. 2.280 zł
– torba reanimacyjna pediatrycz-
na – 2 sztuki – koszt ok. 300 zł
– torba ratunkowa – 1 sztuka – 
koszt ok. 285 zł
– zmywarka – koszt ok. 1.200 zł
– pozostałe środki ochrony bez-
pośredniej oraz wyposażenie 
miejsca pracy – koszt ok. 3.250 zł 
(kombinezony, maseczki, wypo-
sażenie socjalne stacji – łóżka, 
czajnik i stół z krzesłami)

Początkowo mowa była o 
zakupie ozonatorów, ale jak się 
okazuje, dwa takie urządzenia 

przekazane zostaną przez innych 
darczyńców.

– Medycy z podstacji pogo-
towia ratunkowego w Nowej 
Rudzie znajdują się na pierwszej 
linii walki z pandemią korona-
wirusa, swoją codzienną, su-
mienną i ciężką pracą działają 
dla naszego dobra wspólnego. 
Do chwili obecnej udało się ze-
brać kwotę 7.310 złotych – mówi 
radny Piotr Wróbel, przewodni-
czący Komisji Gospodarczo-Bu-
dżetowej Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie. – Uważam, że inicjatywa 
radnych Nowej Rudy jest bardzo 
cenna i ważna, cieszę się że rad-
ni stanęli na wysokości zadania 
i przekazali taką kwotę. Jeżeli 
problemy z koronawirusem będą 
nadal doskwierały mieszkańcom 
Nowej Rudy nie wykluczam, że 
za jakiś czas zorganizujemy ko-
lejną zbiórkę – dodaje.

Sytuacja epidemiczna pomału zaczyna odbijać 
się na rynku pracy na naszym terenie. Zapytaliśmy 
Krzysztofa Bolisęgę, dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kłodzku, jak przedstawia się sy-
tuacja na terenie powiatu kłodzkiego.

– Panie Dyrektorze, jak aktualnie wygląda 
sytuacja na rynku pracy na terenie powiatu 
kłodzkiego i  terenu Nowej Rudy? Czy uległa 
zmianie w związku z pandemią koronawirusa?

– Rynek pracy uległ bardzo dużej zmianie, a jak 
się zmienił, to tak naprawdę dzisiaj jeszcze trud-
no powiedzieć.

– Ilu w kwietniu przybyło bezrobotnych?
– W kwietniu przybyło nam ponad 300 osób 

bezrobotnych. To nie jest dużo, bo zwolnienia 
dopiero nastąpią, ponieważ dużo osób jest w okre-
sie wypowiedzenia, ale też dużo pracodawców 
nie podjęło jeszcze decyzji odnośnie zmniejszenia 
zatrudnienia – czy będą zwalniać teraz, czy póź-
niej, czy zwolnią 10% czy 30% pracowników. To 
działa z pewnym opóźnieniem, to będzie proces 
który będzie trwał nie miesiąc, a kilkanaście mie-
sięcy.

– Część zadań w ramach tarczy antykryzyso-
wej realizowana jest w urzędach pracy w całej 
Polsce. Jak wygląda to w urzędzie pracy w Kłodz-
ku i w filii w Nowej Rudzie?

– Na dzień dzisiejszy do naszego urzędu pra-
cy wpłynęło prawie 6 tys. wniosków na pożyczki, 
wsparcie finansowe. Na ten cel pozyskaliśmy już 
40 mln zł, a prawdopodobnie będziemy jeszcze 
wnioskować o dodatkowe środki finansowe. Mamy 
kumulację pracy, pracujemy na dwie zmiany, 
pracujemy w soboty żeby jak najszybciej udzielić 
wsparcia, chociaż jest to trudne zadanie, bo ktoś 
tam do końca tego nie przeliczył. Jesteśmy w sta-
nie dziennie obsłużyć 200 wniosków. To wszystko 

oparte jest na odpowiednich pożyczkach, które 
ewentualnie mogą być umarzane. Żeby to jednak 
zrobić, trzeba pozyskać wniosek, który często jest 
składany w formie papierowej lub elektronicznej, 
ale w 60-70% wnioski te są niestety do poprawy 
i to jest największy problem.

– Właśnie z tym związane jest moje kolejne 
pytanie. Dostajemy zapytania od czytelników 
co należy zrobić w sytuacji, gdy pomyliliśmy się 
w  wypełnianiu wniosku i  złożyliśmy wniosek 
niekompletny lub źle wypełniony?

– Tych wniosków nie odrzucamy, my te wnio-
ski sprawdzamy i pracodawcy, którzy mają błęd-
nie lub niekompletnie wypełniony wniosek, 
w  momencie kiedy przychodzą podpisywać 
konkretną umowę, poprawiają lub uzupełniają 
błędy. Powtórzę, nie odrzucamy wniosków, chcę 
dodać, że wnioski, które wpływają drogą elektro-
niczną, analizujemy i szybciej podpisuję, ale tego 
typu wniosków na dzień dzisiejszy jest ok. 20%.

– O  jakie formy wsparcia mogą starać się 
uprawnieni przedsiębiorcy i pracodawcy?

– Mogą ubiegać się o pożyczki, dofinansowa-
nia do zatrudnienia czy prowadzonej działalności. 
Szczegółowe informacje na temat prowadzonych 
naborów są na bieżąco publikowane na naszej 
stronie internetowej: https://klodzko.praca.gov.
pl. Tam znajdują się również niezbędne dokumen-
ty do pobrania i wypełnienia. Z uwagi na bardzo 
dużą ilość pytań i wątpliwości pojawiających się 
ze strony przedsiębiorców, uruchomiliśmy w urzę-
dzie specjalnie dedykowane infolinie – obsługa 
pracodawców – tarcza antykryzysowa – pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców pod numerami tel. 
74 873 50 59, dofinansowania części kosztów tel. 
74 873 50 58 lub 74 873 50 51.
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Jeśli jesteś świadkiem
Jesteś świadkiem ważnego, ciekawego 

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

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

74 869 19 06, kom. 512 061 362

Felieton

Stanisław Łukasik

„Mamy przecież za sąsiada wro-
giego Tatara, czyhającego na każdą 
sposobność do wojny, który nie 
sieje, nie zbiera, uczciwej pracy się 
nie ima, a żyje z łupu;” pisał w XVI 
wieku Andrzej Frycz Modrzewski. Z 
wrogim sąsiadem można próbować 
współpracować, bronić się przed 
nim albo go zgnieść. Charakter 
sąsiada dla którego rabowanie 
było podstawowym sposobem 
na utrzymanie nie dawał żadnej 
nadziei na współpracę. Rzeczpo-
spolita dziesiątki razy zawierała 
„wieczyste pokoje” z Tatarami, a 
nawet sojusze przeciwko Moskwie 
i w miarę systematycznie płaciła 
haracz, zwany upominkami, ale to 
też nie chroniło ziem ruskich i ukra-
ińskich przed najazdami tatarskich 
czambułów. Pozostała obrona. Pod 
koniec XV wieku Polska utworzyła 
tzw. obronę potoczną, czyli za-
ciężne oddziały wojskowe i zamki 
w Kamieńcu Podolskim, Barze, 
Trembowli. 5tys. zaprawionych w 
bojach żołnierzy pod dowództwem 
doświadczonych rotmistrzów, żeby 
wymienić: Bernard Pretwicz, Mikołaj 
Sieniawski, Hieronim Lanckoroński, 
Stefan Chmieleński, mogło za-
pewnić bezpieczeństwo kresów, a 
nawet stawić opór najazdowi całej 
ordy – gdyby. Gdyby Rzeczpospo-
lita potrafiła rozwiązać problem 
finansów państwowych, to ani 
Turek, ani Tatar nie byliby groźni. Z 
owych planowanych 5 tys. trudno 
było utrzymać nawet połowę. Tak 
okrojone wojsko rzadko kiedy mo-
gło powstrzymać bardzo szybkie, 
dysponujące znakomitym wywia-
dem, tatarskie czambuły. Wobec 
tego oddziały obrony potocznej 

„zasadzały się” na powracających 
Tatarów obciążonych łupami i jasy-
rem i wtedy najczęściej gromiły ra-
busiów uwalniając brańców. Podają 
historycy, że w wiekach XVI i XVII 
skuteczność takiej taktyki wynosiła 
około 45%. Pozostałe setki tysięcy 
uprowadzonych i pomordowa-
nych obciąża konto Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. Jeżeli dwa pierw-
sze sposoby zawiodły należało 
szukać rozwiązania trzeciego, a to 
proponował Joachim Strasz-Bej 
Ibrachim, wzięty w jasyr polski 
szlachcic, poturczeniec na służbie 
sułtańskiej, żywiący jednak dużą 
życzliwość dla pierwszej ojczyzny. 
Zalecał zdecydowane rozwiązania 
militarne odnośnie Tatarów „Polskę 
tak nikczemni trapią długo smardzi, 
Tatarowie i Moskwa odporu nie 
mając, stąd Turcy rozumieją, iż Po-
lak jest zając. Ale gdybyście wy raz 
Tatarów skukłali znacznie, a męstwa 
swego ten znak pokazali, pewnie by 
Turcy do was, nie wy do nich o pokój 
słali” […]. Zatem rozprawa z podda-
nymi sułtana, bo przecież Tatarzy 
od roku 1475 podlegali Turcji, staje 
się warunkiem, aby Polacy odzyskali 
respekt wrogów. Łatwo powiedzieć, 
ale jeżeli Rzeczpospolita nie była 
w stanie utrzymać stałego wojska 
jakim była obrona potoczna zastą-
piona, a w II poł. XVI w. przez wojska 
kwarciane, na poziomie 5-6 tysięcy, 
to z czym było się porywać na 
ostateczne rozwiązanie kwestii ta-
tarskiej. Proponowane przez Strasza 
znaczne „skukłanie” Tatarów mogło 
w konsekwencji doprowadzić do 
walnej rozprawy z Turcją, a ta w XVI 
i XVII wieku była potęgą. Wystarczy 
spojrzeć na mapę: całe Bałkany, 

część Wę -
gier z Budą 
i Pesztem, 
S i e d m i o -
gród i Mołdawia należą do Osma-
nów. Obawa przed „absolutum 
dominium”, czyli władzą absolutną 
polskich władców była zasadniczą 
przyczyną mizerii militarnej mocar-
stwowej Rzeczpospolitej. Monarcha 
dysponujący silną armią, a 9-milio-
nowe państwo było w stanie taką 
utrzymać, w opinii ówczesnej klasy 
politycznej, mógł zagrozić demo-
kracji szlacheckiej i złotej wolności. 
Przyznać wypada, że trzej królowie 
z rodziny Wazów (Zygmunt III, Wła-
dysław IV i Jan Kazimierz), niestety 
takie ciągoty przejawiali. No i mamy 
kwadraturę koła: słabą władzę kró-
lewską, słabą armię i rosnących w 
siłę sąsiadów, a każdy z nich ma z 
Polską porachunki. Na domiar złego 
sąsiedzi potrafią tworzyć koalicje i 
solidarnie działać przeciwko Rzecz-
pospolitej. Wypadało godzić się 
na wrogie towarzystwo Tatarów, 
a od nich „wieczna sromotę”. Na 
próżno wołał Jan Kochanowski: 
Skujmy talerze na talary, skujmy, 
a żołnierzowi pieniądze gotujmy. 
Od wrogiego sąsiedztwa uwolnił 
Polskę car Piotr I, gdy w 1711 roku 
zagarnął stepy czarnomorskie, zaś 
problem Tatarów rozwiązała cary-
ca Katarzyna II podbijając Krym. 
Ostateczne rozwiązanie zastoso-
wał Stalin deportując Tatarów na 
Syberię w roku 1944. Prawa Rosji 
do Krymu przypomniał Władymir 
Płatonowicz (chociaż oficjalnie 
Władymirowicz) posługując się 
„zielonymi ludzikami”.

Skazani na wrogie sąsiedztwo
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Kontrola na granicy przedłużona
Polska zdecydowała o przedłużeniu kontroli granicznej 
o następne 30 dni – do 12 czerwca br. Szef MSWiA 
Mariusz Kamiński podpisał w środę 13 maja nowelizację 
rozporządzenia w tej sprawie

Wniosek o ponowną 
wypłatę postojowego

Kontrola graniczna na granicy 
wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, 
Czechami i Słowacją) zostaje 
przedłużona o 30 dni – od 14 
maja br. do 12 czerwca br. Tak 
jak dotychczas granicę będzie 
można przekroczyć tylko w wy-
znaczonych miejscach. Kontrole 
będą też nadal prowadzone w 
portach morskich i na lotniskach.

Kontrola na granicy 
wewnętrznej

Rozporządzenie ministra 
spraw wewnętrznych i admini-
stracji z 13 marca br. przywróciło 
tymczasowo kontrolę graniczną 
osób przekraczających granicę 
państwową stanowiącą granicę 
wewnętrzną na okres od 15 mar-
ca br. do 24 marca br. Nowelizacja 
rozporządzenia przedłużyła ten 
czas o 20 dni – od 25 marca br. do 
13 kwietnia br. Następna zmiana 
rozporządzenia ponownie prze-
dłużyła kontrolę o 20 dni – od 
14 kwietnia br. do 3 maja br., 
a kolejna o 10 dni – od 4 maja 
br. do 13 maja br. Na podstawie 
aktualnych przepisów Polska 
przedłuża kontrolę o 30 dni – do 
12 czerwca br.

W związku ze stale utrzymu-
jącym się zagrożeniem koro-
nawirusem, Polska skorzystała 
obecnie z art. 25 ust. 1 kodeksu 
granicznego Schengen. Zgodnie 
z tym przepisem w przypadku 
zaistnienia poważnego zagro-
żenia porządku publicznego 
lub bezpieczeństwa wewnętrz-

nego państwo członkowskie 
może wyjątkowo przywrócić 
kontrolę graniczną na granicach 
wewnętrznych, na ograniczony 
okres nieprzekraczający 30 dni 
lub na okres przewidywalnego 
istnienia tego poważnego za-
grożenia, jeśli przekracza on 
30 dni.

Gdy państwo członkowskie 
planuje przywrócenie kontroli 
granicznej na granicach we-
wnętrznych na podstawie art. 
25 musi spełnić określone wy-
magania. Jest zobowiązane po-
wiadomić pozostałe państwa 
członkowskie i Komisję Europej-
ską najpóźniej cztery tygodnie 
przed planowanym przywróce-
niem kontroli. Jest także możliwy 
krótszy termin w przypadku 
gdy okoliczności, które spowo-
dowały potrzebę przywrócenia 
kontroli granicznej na granicach 
wewnętrznych, staną się znane 
później niż cztery tygodnie przed 
planowanym przywróceniem 
kontroli. Polska dopełniła wszyst-
kich formalności określonych w 
przepisach kodeksu granicznego 
Schengen.

Granicę wewnętrzną można 
przekraczać w 42 wyznaczonych 
miejscach na lądzie: z Czechami 
– 18, ze Słowacją – 5, z Niem-
cami – 16, z Litwą – 3. Kontrola 
graniczna jest też prowadzona 
w 4 portach morskich oraz na 
17 lotniskach. Tak jak dotych-
czas kontrola graniczna będzie 
prowadzona przez Straż Grani-

czą, której działania wspierają 
policjanci, strażacy i żołnierze.

Ograniczenia przy 
wjeździe do Polski

Na przejściach granicznych 
– zarówno na granicy wewnętrz-
nej, jak i zewnętrznej – przy wjeź-
dzie do Polski utrzymane zostają 
ograniczenia dla cudzoziemców. 
Są one związane z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa.

W zakresie ruchu osobowe-
go na kierunku wjazdowym do 
Polski na lądowych przejściach 
granicznych oraz w lotniczych 
i morskich przejściach granicz-
nych przekraczać granicę pań-
stwową mogą:

• obywatele RP;
• cudzoziemcy, którzy są mał-

żonkami albo dziećmi obywateli 
RP albo pozostają pod stałą opie-
ką obywateli RP;

• cudzoziemcy posiadający 
Kartę Polaka;

• szefowie misji dyplomatycz-
nych oraz członkowie personelu 
dyplomatyczno-konsularnego 
misji, czyli osoby posiadające 
stopień dyplomatyczny oraz 
członkowie ich rodzin;

• cudzoziemcy posiadające 
prawo stałego lub czasowego 
pobytu na terytorium RP;

• cudzoziemcy posiadający 
prawo do pracy na terytorium 
RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni 
do wykonywania pracy na takich 
samych zasadach co obywatele 
polscy, posiadający zezwolenie 
na pracę, zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji w sprawie pracy 
sezonowej, oświadczenie o po-
wierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

1. wykonują pracę na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub

2. przedstawiają dokumenty, 
z których wynika, że podjęcie 
pracy rozpocznie się niezwłocz-
nie po przekroczeniu granicy;

• cudzoziemcy, którzy prowa-
dzą środek transportu służący do 
przewozu osób lub towarów, a 
ich przejazd następuje w ramach 
czynności zawodowych polega-
jących na transporcie towarów 
lub przewozie osób;

• w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach komendant 
placówki Straży Granicznej, po 
uzyskaniu zgody Komendanta 
Głównego Straży Granicznej, 
może zezwolić cudzoziemcom, 
innym niż wskazani powyżej, na 
wjazd na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Zarówno właściciele jednoosobowych firm jak i osoby na 
umowach cywilnoprawnych mogą po raz drugi wystąpić o wy-
płatę postojowego. Warunkiem ponownej wypłaty postojowe-
go jest złożenie w ZUS oświadczenia, że sytuacja materialna 
wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie.

Gotowy wzór oświadczenia w sprawie kontynuacji postojo-
wego jest już dostępny na stronie internetowej ZUS https://
www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-mery-
torycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-
dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448.

– Wniosek, który jest jednocześnie oświadczeniem można 
pobrać z naszej strony lub wypełnić go online przez swoje in-
dywidualne konto na PUE ZUS. I ten sposób jest dużo lepszy 
gdyż automatycznie weryfikowana jest poprawność wypełnie-
nia wniosku a tylko to jest gwarancją szybkiej wypłaty – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. 
– Ktoś, kto występuje o ponowną wypłatę postojowego nie 
wpisuje konkretnych kwot a jedynie oświadcza, że sytuacja 
materialna wykazana we wniosku o świadczenie postojowe nie 
uległa poprawie – dodaje.

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać również zle-
ceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej 
obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta 
pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych. W przypadku 
świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obo-
wiązuje warunek granicznej kwoty przychodu. Nowa wersja 
tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowe-
go, ale nie więcej niż trzy razy.

– Uprzedzam, że osoby, które składają w ZUS wnioski papie-
rowe dostają dużo później wypłatę niż ci, którzy robią to przez 
Internet. Wypłaty postojowego płyną przede wszystkim na 
konta tych, którzy składają wnioski poprzez swoje indywidual-
ne konta na PUE ZUS. Ten sposób przekazywania wniosków do 
ZUS sprawia, że są one automatycznie weryfikowane i przeka-
zywane do wypłaty – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Te osoby, które przekazywały wnioski do ZUS inną np. pa-
pierową drogą muszą niestety czekać dłużej. Aby pomoc dotar-
ła do przedsiębiorców jak najszybciej, w ZUS został uruchomio-
ny specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów, 
który ułatwia weryfikację składanych wniosków.

Opóźnienie w wypłacie powodują błędy w składanych 
wnioskach. Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer 
 rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia stawki godzino-
wej – to najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców, 
którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. 
Niestety przepisywanie nazwiska Jan Kowalski, które jest podane 
we wzorze wypełniania dokumentów zamiast wpisania własnego 
zdarza się wcale nierzadko. Dlatego ZUS apeluje, aby nie śpieszyć 
się i przed wysłaniem dokumentów dokładnie sprawdzić zawarte 
tam informacje. Znacznie wydłuża to czas na przykład wypłaty 
postojowego, czy wydanie decyzji o zwolnieniu z  opłacania.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą wynosi 2 080 zł albo 1 300 zł dla osób, które rozli-
czają podatek kartą podatkową i są zwolnione z opłacania po-
datku VAT. Osoby na umowie cywilnoprawnej mogą dostać 2 
080 zł lub – jeśli suma ich przychodów z umów cywilnoprawnych 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyli wniosek 
o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 
proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), 
to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wy-
nagrodzeń z tych umów.

Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tzw. tarczy 
antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć 
wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapła-
ty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe. 
ZUS zachęca do składania wniosków za pomocą Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE). To zdecydowanie przyspiesza ich  obsługę.
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Kolejne 180 mln zł 
na sprzęt dla uczniów

Dodatkowe 187 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli! To kolejny 
przykład wspólnych działań Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej na 
rzecz wsparcia kształcenia na odległość. Wśród działań ministerstwa edukacji dotyczących 
kształcenia na odległość są również bezpłatna platforma epodreczniki.pl, Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna czy rządowy program „Aktywna Tablica” oraz szkolenia dla nauczycieli

– To dla nas bardzo dobra 
wiadomość, że mamy kolejną 
transzę pieniędzy, które możemy 
przeznaczyć na dofinansowanie 
szkół. Dzięki temu już kilkadzie-
siąt tysięcy tabletów czy lap-
topów trafiło do samorządów 
– powiedział Minister Edukacji 
Narodowej Dariusz Piontkowski. 
– Kształcenie na odległość to 
ogromny wysiłek nauczycieli, za 
który chcę podziękować. Wyma-
ga on nowej wiedzy, wyjścia poza 
standardowe przygotowanie 
do lekcji. To też duże wyzwanie 
sprzętowe. Stąd pomoc Minister-
stwa Cyfryzacji jest nieoceniona 
– podkreślił minister edukacji.

Szef MEN wskazał, że to ko-
lejne wsparcie dla samorządów 
w budowaniu cyfrowej szkoły. 
Przypomniał m.in. o rządowym 
programie „Aktywna tablica”, 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej, czy bezpłatnej platformie 
epodreczniki.pl

Dodatkowe 180 mln zł 
na zdalną naukę!

W ostatnim czasie udało się 
przekazać już 187 mln zł w ra-
mach programu „Zdalna szkoła” 
na wsparcie nauki zdalnej. W tym 
tygodniu uruchamiamy program 
„Zdalna szkoła+”, czyli kolejne 

dofinansowanie w wysokości 
180 mln zł! Tym razem samorządy 
będą mogły starać się o większe 
wsparcie, od 35 tys. zł do 165 tys. 
zł. W programie „Zdalna szkoła” 
było to od 35 do 100 tys. zł.

Kryterium dofinansowania 
będzie liczba rodzin wielodziet-
nych mieszkających na terenie 
danej gminy i korzystających 
z gminnego wsparcia. Jedyna 
różnica w stosunku do wcze-
śniejszego programu jest taka, 
że pieniądze otrzymają tylko 
gminy. W programie „Zdalna 
szkoła” mogły wziąć udział za-
równo gminy i powiaty.

Dofinasowanie będzie do-
tyczyło, podobnie jak przy po-
przednim programie, zakupu 
zarówno komputerów, laptopów, 
ale także oprogramowanie, ubez-
pieczenia sprzętu, mobilnego 
dostępu do Internetu lub in-
nych uzasadnionych wydatków 
związanych ze zdalną nauką (np. 
akcesoria).

W ogłoszonym pod koniec 
marca programie „Zdalna szkoła” 
wnioski o dofinansowanie złoży-
ło 2731 spośród 2790 samorzą-
dów (98%). Wszystkie wnioski 
zostały rozpatrzone pozytywnie.

Więcej informacji na www.
cppc.gov.pl/zdalna-szkola

E-materiały MEN
Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej od lat prowadzi dzia-
łania na rzecz tworzenia ogól-
nodostępnych i nowoczesnych 
edukacyjnych zasobów elek-
tronicznych. Uczniowie i na-
uczyciele mogą korzystać z nich 
bezpłatnie.

Już powstały i wciąż powstają 
zasoby do kształcenia ogólnego 
na wszystkich etapach edukacyj-
nych oraz do kształcenia zawo-
dowego. Materiały są tworzone 
z uwzględnieniem standardów 
dostępności WCAG, dzięki czemu 
mogą z nich korzystać uczniowie 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. Wszystkie te zasoby 
są aktualnie dostępne na stronie 
www.epodreczniki.pl.

Bezpłatna platforma 
edukacyjna 
epodreczniki.pl

Rekordowym zainteresowa-
niem uczniów i nauczycieli cie-
szy się platforma edukacyjna 
epodręczniki.pl. Strona oferuje 
nauczycielom i uczniom mate-
riały i funkcjonalności, z których 
mogą korzystać w pracy i nauce 
zdalnej.

Platforma to ponad sześć ty-
sięcy materiałów edukacyjnych, 

przeznaczonych dla wszystkich 
etapów kształcenia zarówno 
ogólnego, jak i zawodowego. 
Niemal każdy materiał dydak-
tyczny zawiera pytania otwarte 
lub ćwiczenia interaktywne.

Wszystkie treści na platformie 
epodręczniki.pl są dostępne 
przez przeglądarkę internetową 
i nie wymagają instalacji dodat-
kowego oprogramowania. Użyt-
kownicy po zalogowaniu mogą 
wyszukiwać materiał poprzez 
słowa kluczowe lub po treściach 
podstawy programowej. Wyszu-
kane materiały można zapisać w 
swoim profilu jako ulubione oraz 
udostępnić uczniom.

Szereg możliwości – 
platforma 
epodreczniki.pl

Na platformie epodręczniki.
pl można znaleźć: programy 
nauczania i scenariusze zajęć, 
dodatkowe e-materiały do wy-
korzystania w szkole lub do sa-
modzielnej pracy ucznia, linki do 
zewnętrznych zasobów przygo-
towanych przez m.in.: Instytut 
Pamięci Narodowej czy Urząd 
Transportu Kolejowego, wraz z 
opisem zawartości, materiały w 
postaci e-podręczników, które 
powstały w Programie Operacyj-
nym Kapitał Ludzki. Część treści 
została przypisana do nowej 
podstawy programowej i jest 
dostępna w postaci osobnych 
materiałów.

Nauczyciel może udostępniać 
uczniom gotowy, już znajdujący 

się na platformie materiał, lub 
własny, stworzony albo od pod-
staw, albo na bazie istniejącego 
e-materiału, do którego może 
dodać zasób zewnętrzny, np. 
link z YouTube, vod.tvp.pl czy 
ninateka.pl. Modyfikowanie lub 
tworzenie własnych e-materia-
łów umożliwia nauczycielom 
dostępny dla nich edytor. Na-
uczyciele mają również dostęp 
do modułu umożliwiającego 
im monitorowanie postępów 
uczniów.

Dodatkowo na platformie 
publikowane są materiały i in-
formacje przydatne szkołom 
w prowadzeniu kształcenia na 
odległość, np.:

– poradnik dla szkół na temat 
kształcenia na odległość,

– wykaz materiałów i narzędzi 
przydatnych do nauki języków 
obcych,

– informację o elektronicz-
nych wersjach podręczników i 
materiałów dydaktycznych udo-
stępnionych przez wydawców,

– materiały podmiotów ze-
wnętrznych przeznaczone do 
kształcenia ogólnego i zawo-
dowego oraz dla uczniów ze 
zróżnicowanymi potrzebami 
edukacyjnymi.

Nowym rozwiązaniem przy-
bliżyliśmy platformę MEN do 
doświadczeń znanych już użyt-
kownikom ze sklepów inter-
netowych – funkcja „teczki” do 
tworzenia materiałów działa w 
sposób analogiczny do koszyka 
sklepowego.
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Przypomnijmy, że Zintegro-
wana Platforma Edukacyjna epo-
dreczniki.pl oferuje aktualnie 
ponad sześć tysięcy materiałów 
edukacyjnych, przeznaczonych 
dla wszystkich etapów kształ-
cenia, zarówno ogólnego jak i 
zawodowego.

Cieszymy się z dużego zain-
teresowania uczniów i nauczy-
cieli, którzy chętnie korzystają z 
materiałów rekomendowanych 
przez MEN podczas kształcenia 
na odległość. Dziennie z zaso-
bów na platformie epodreczniki.
pl korzysta około pół miliona 
użytkowników.

Wciąż udoskonalamy serwis, 
wprowadzając nowe funkcjonal-
ności, takie jak m.in. kontakt po-
między nauczycielami i ucznia-
mi w czasie rzeczywistym oraz 
możliwość dodawania komenta-
rzy do materiałów. Nauczyciele 
mogą nie tylko wykorzystywać 
już dostępne e-materiały, ale 
także tworzyć własne treści i 
udostępniać je uczniom.

Obecnie każdy użytkownik 
może zgłaszać swoje spostrze-
żenia i uwagi przez dostępny 
na platformie formularz. Ana-
lizowane są także zadawane 
przez nich pytania, ze szczegól-
nym uwzględnieniem okresu 
po wdrożeniu nowych funk-
cjonalności. Na podstawie tych 
danych optymalizowane są za-
równo   interfejs, jak i nazew-
nictwo.

Zintegrowana Platforma Edu-
kacyjna ma łatwy w obsłudze 
system dzielenia się materiała-
mi, a jej funkcje po integracji z 
Systemem Informacji Oświato-
wej są znaczenie prostsze dla 
użytkownika.

Poradniki dla uczniów 
i nauczycieli dotyczące 
kształcenia 
na odległość

Aby wesprzeć nauczycieli, 
dyrektorów, a także uczniów 
i rodziców, przygotowaliśmy 
poradniki dotyczące zdalnej 
nauki. Pierwszy z nich „Kształce-
nie na odległość” to wytyczne, 
rekomendacje do wykorzysta-
nia w pracy z uczniami. Kolejny 
powstał przy współpracy MEN 
z Urzędem Ochrony Danych 
Osobowych i zawiera porady i 
informacje dotyczące bezpie-
czeństwa danych osobowych, o 
których należy pamiętać w wy-
korzystywaniu technik i metod 
związanych z kształceniem na 
odległość. Materiały są dostępne 
na stronie MEN:

• Kształcenie na odległość. 
Poradnik dla szkół – https://
www.gov.pl/web/edukacja/
ksztalcenie-na-odleglosc--po-
radnik-dla-szkol

• Dane osobowe bezpieczne 
podczas zdalnego nauczania – 
https://www.gov.pl/web/edu-
kacja/zdalne-nauczanie-uodo

Bezpłatne szkolenia 
on-line dla nauczycieli

Wsparciem w poznaniu 
technik i metod pracy zdalnej 
są bezpłatne szkolenia on-line 
„Lekcja: Enter” przeznaczone 
dla kadry pedagogicznej. Mogą 
w nich uczestniczyć nauczycie-
le edukacji wczesnoszkolnej, 
przedmiotów humanistycznych, 
matematyczno-przyrodniczych, 
artystycznych, informatyki ze 
szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Uczestnika szko-
lenia zgłasza dyrektor danej 
szkoły. Szczegółowe informacje 
o projekcie, w tym lista podmio-
tów, do których można zgłaszać 
się na szkolenia, znajdują się na 
stronie https://lekcjaenter.pl/
strona/19/o-szkoleniach

Zdalnelekcje.pl – strona 
dla uczniów i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej wraz z Ministerstwem 
Cyfryzacji i NASK przygotowa-
ły propozycje dla nauczycieli i 
dyrektorów do zdalnej nauki z 
uczniami. To strona www.gov.
pl/zdalnelekcje.pl. Można na 
niej znaleźć tematy na każdy 
dzień i dla każdego przedmiotu, 
a także propozycje materiałów, 
na bazie których można zdalnie 
poprowadzić zajęcia dla uczniów 
szkół podstawowych i ponad-
podstawowych.

Naszą intencją jest to, aby 
strona była nie tylko inspira-
cją dla nauczycieli, ale także 
wsparciem w ich pracy. Stąd 
m.in. koncepcja „planu lekcji” 
z propozycjami treści na każdy 
dzień. To jedynie podpowiedź. 
Zostawiamy nauczycielom peł-

ną dowolność w wyborze oraz 
wykorzystaniu opublikowanych 
lekcji i tematów.

Informator 
dla dyrektorów szkół 
i nauczycieli o cyfryzacji

Podsumowanie inicjatyw re-
alizowanych w obszarze cyfryza-
cji szkół oraz działań podjętych 
przez MEN w związku z pandemią 
koronawirusa to najważniejsze 
zagadnienia nowego informato-
ra dla dyrektorów szkół i nauczy-
cieli. W publikacji pojawia się 
m.in. opis platformy epodrecz-
niki.pl, wykaz materiałów infor-
macyjnych i stron internetowych 
przydatnych do nauki online. 
Materiał przybliża także projekty 
szkoleniowe dla nauczycieli w 
zakresie podnoszenia kompe-
tencji cyfrowych oraz działania 
zwiększające udział technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w procesie dydaktycznym.

W publikacji pojawia się opis 
materiałów informacyjnych w 
zakresie nauki zdalnej, m.in. 
informatora MEN dotyczące-
go organizacji kształcenia na 
odległość oraz poradnika przy-
gotowanego przez UODO we 
współpracy z MEN, który jest 
poświęcony bezpieczeństwu 
danych.

W dziale „Cyfrowe materiały 
dydaktyczne” znalazł się szcze-
gółowy opis strony epodreczniki.
pl oraz wykaz materiałów przy-
gotowanych przez Centralną Ko-
misję Egzaminacyjną i Ośrodek 
Rozwoju Edukacji. Ta część przy-
bliża także serwisy internetowe 
przydatne do nauki online oraz 
ofertę edukacyjną TVP.

W dalszej części materiału 
znalazł się opis projektów szko-
leniowych dla nauczycieli w za-
kresie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych oraz innych projektów 

realizowanych w obszarze cyfry-
zacji szkół, takich jak program 
„Aktywna tablica” czy Ogólno-
polska Sieć Edukacyjna.

Program rządowy 
Aktywna tablica

W latach 2017-2019 realizo-
wany był rządowy projekt roz-
wijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

Program adresowany był do 
wszystkich szkół podstawowych, 
a jego cel to:

– wyposażenie lub dopo-
sażenie zakwalifikowanych do 
programu szkół w pomoce dy-
daktyczne niezbędne do reali-
zacji programów nauczania z 
wykorzystaniem TIK;

– zapewnienie uczniom z 
zakwalifikowanych do programu 
szkół podstawowych dostępu do 
pomocy dydaktycznych, w szcze-
gólności tablic interaktywnych 
z projektorem, głośników lub 
innych urządzeń pozwalających 
na przekaz dźwięku lub interak-
tywnych monitorów dotyko-
wych do kształcenia kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakre-
sie posługiwania się TIK oraz 
do rozwijania zainteresowań i 
uzdolnień uczniów w ramach 
zajęć pozalekcyjnych;

– zapewnienie uczniom, a 
także ich nauczycielom, szkoleń 
umożliwiających efektywne ko-
rzystanie z tablic interaktywnych 
lub interaktywnych monitorów 
dotykowych.

Na zakup pomocy dydak-
tycznych szkoły mogły otrzymać 
maksymalnie kwotę 14 tys. zł. 
Organ prowadzący szkołę miał 
obowiązek wnieść minimalny 
wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł.

W ramach programu szkoły 
podstawowe doposażyły się w 

szczególności w: tablice inte-
raktywne, projektory, głośniki, 
interaktywne, a także monito-
ry dotykowe. Łącznie w latach 
2017-2019 na program „Aktywna 
tablica” przeznaczono kwotę 
ponad 163 mln zł z budżetu 
państwa, co oznacza wsparcie 
dla 12 016 szkół podstawowych 
w kraju i za granicą.

W roku 2020 planowane jest 
uruchomienie kolejnej edycji 
programu. Trwają prace nad jego 
ostatecznym kształtem.

Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna – Internet 
i sprzęt dla szkół

Od 2017 r. jest wdrażany pro-
jekt Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej. To wspólna inicjatywa 
Ministra Edukacji Narodowej i 
Ministra Cyfryzacji. Operatorem 
projektu jest NASK. Główny cel 
OSE to umożliwienie wszystkim 
szkołom korzystania z szero-
kopasmowego, bezpiecznego 
Internetu.

Do końca marca br. 2020  r. 
19,6 tys. szkół zgłosiło chęć przy-
stąpienia do OSE, a 18,6 tys. 
wypełniło ankiety techniczne, co 
otwiera drogę do przyłączenia 
szkoły do OSE. Ponad 14,5 tys. 
dyrektorów szkół podpisało już 
umowy o świadczenie usług 
OSE. Z kolei szkół podłączonych 
do OSE jest już blisko 12 563, z 
czego 7 730 placówek w pełni 
korzysta z usług OSE.

Dodatkowo operator OSE 
przekazał już 4 tys. laptopów 
do 250 szkół, wskazanych przez 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej, spośród laureatów konkursu 
jako szkoły o największych po-
trzebach sprzętowych. W kolej-
nych tygodniach jest planowana 
dystrybucja następnej transzy 
– prawie 8 tys. laptopów trafi 
do 764 szkół.
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Pomimo trwającej w naszym kraju 
epidemii koronawirusa i ograniczeń 
w funkcjonowaniu wielu gałęzi 
gospodarki, jest grupa osób, która 
nie zaprzestała swojej „działalności” 
w tym trudnym okresie

Seniorze – nie daj się oszukać!

#Zabierz5zLasu

Służby mundurowe 
informują

Pomogli medykom. W poniedziałek 4 maja noworudzcy strażacy 
zostali poproszeni przez zespół ratownictwa medycznego o pomoc 
w dostaniu się do mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. 
Krańcowej w Nowej Rudzie. Po dojeździe zastępów straży pożarnej 
na miejsce zdarzenia stwierdzono zamknięte mieszkanie. Z  infor-
macji uzyskanych od osób postronnych wynikało, że w mieszkaniu 
znajduje się starsza kobieta, z którą nie ma kontaktu od dłuższego 
czasu.
Uszkodził znaki. We wtorek 5 maja ok. godz. 21.00 na ul. Słupieckiej 
w  Nowej Rudzie, nieustalony kierujący pojazdem uszkodził dwa 
znaki drogowe na wysepce i odjechał z miejsca zdarzenia. Postępo-
wanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu 
Policji w Nowej Rudzie.
Nietrzeźwa za kółkiem. W  czwartek 7 maja na ul. W. Polskiego 
w  Słupcu policjanci zatrzymali 42-letnią kobietę która kierowała 
samochodem znajdując się w stanie po użyciu alkoholu.
Pożar sadzy. W czwartek 7 maja strażacy z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w  Nowej Rudzie otrzymali zgłoszenie o  pożarze sadzy 
w przewodzie dymowym w budynku przy ul. Mickiewicza. Piec c.o., 
od którego zapaliła się sadza, znajdował się w piwnicy i został wy-
gaszony przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Po przepro-
wadzonym rozpoznaniu ustalono, że komin jest popękany w górnej 
jego części (ponad dachem). Brak technicznej możliwości rozstawie-
nia drabiny mechanicznej SCD 30. Budynek należy do dwóch wła-
ścicieli i obaj panowie mają podłączone piece do jednego przewo-
du dymowego, piec c.o. znajdujący się w piwnicy, piec kaflowy na 
pierwszym piętrze oraz piec kaflowy na poddaszu. W  związku 
z  zaistniałą sytuacją zalecono ich nieużytkowanie do momentu 
odbioru przez uprawniony organ.
Źle cofał. W  czwartek 7 maja ok. godz. 9.20 na ul. Piastowskiej 
w  Ludwikowicach Kłodzkich, 62-letni mężczyzna kierujący samo-
chodem ciężarowym marki MAN podczas cofania doprowadził do 
bocznego zderzenia z  samochodem osobowym którym kierował 
28-latek. Sprawca kolizji został ukarany mandatem i  sześcioma 
punktami karnymi.
Strażacy odkażali. W piątek 8 maja strażacy przeprowadzili odka-
żanie klatki schodowej oraz części wspólnych w budynku siedmio-
rodzinnym przy ul. Głównej w Ludwikowicach Kłodzkich.
Znaleźli amfetaminę. W  piątek 8 maja funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego KP Nowa Ruda, zatrzymali 19-letniego mężczyznę, 
u którego w trakcie przeszukania zabezpieczono amfetaminę.
Złapany z marihuaną. W sobotę 9 maja dzielnicowi z Komisariatu 
Policji w Nowej Rudzie zatrzymali 32-letniego mężczyznę, u którego 
ujawnili marihuanę.
Usunęli konar. W sobotę 9 maja strażacy usunęli zwisającą gałąź 
drzewa liściastego nad ulicą Łużycką w Nowej Rudzie, którą poru-
szali się piesi oraz pojazdy. Gałąź zawisła na drzewie na wysokości 
około 12 m.
Kolizja we Włodowicach. W niedzielę 10 maja ok. godz. 18.45 na 
drodze wojewódzkiej nr 385 we Włodowicach doszło do kolizji dwóch 
samochodów osobowych, uszkodzone pojazdy znajdowały się poza 
pasem drogi na poboczu. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania 
ustalono, że kierujący samochodem osobowym marki Opel Astra 
27-latek nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył pojazdu 
marki Mercedes Vaneo, którym kierowała 45-letnia kobieta, a  na-
stępnie zjechał na pobocze i uderzył w ścianę budynku. Kierowcy 
byli jedynymi uczestnikami zdarzenia i samodzielnie opuścili pojaz-
dy (kierowca Opla z widocznymi zewnętrznymi obrażeniami głowy, 
kierowca Mercedesa brak widocznych obrażeń). Osobami poszko-
dowanymi zajął się przybyły na miejsce zdarzenia wraz z zastępami 
straży pożarnej zespół ratownictwa medycznego. Sprawca kolizji 
został ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Kierował pomimo sądowego zakazu. W niedzielę 10 maja w Przy-
górzu noworudzcy dzielnicowi zatrzymali 49-letniego mężczyznę, 
który po drodze publicznej kierował motorowerem pomimo zakazu 
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz obowią-
zuje do 2022 roku.

Przypominamy o akcji Lasy Państwowe i Ministerstwo Środowiska #Zabierz5zLasu, polegającej 
na zebraniu podczas leśnego spaceru 5  śmieci i wyrzuceniu ich do śmietnika. Odpady, takie jak 
puste butelki, torebki foliowe, papierowe opakowania mogą stanowić zagrożenie dla leśnych  zwierząt.

Dajmy dobry przykład i inspirujmy innych do pozytywnego działania na rzecz ochrony środowi-
ska i czystości lasów.

Mowa o  przestępcach, którzy korzystając  
m.in. z metody „na wnuczka” czy „na policjanta”, 
wciąż starają się oszukiwać innych, zwłaszcza 
osoby starsze. Wyłudzają pieniądze, które często 
stanowią wszystkie oszczędności życia seniorów. 
Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krew-
nych, że mogą do nich telefonować osoby pod-
szywające się pod członków rodziny lub policjan-
tów. Uczulmy ich jak mają reagować w  takich 
sytuacjach, czego bezwzględnie nie powinni 
robić i na co zwrócić uwagę.

Coraz częściej słyszmy o bardzo pozytywnych 
reakcjach seniorów na próby oszukania ich przez 
osoby podszywające się pod pracowników insty-
tucji państwowych czy członków rodziny. Starsi 
ludzie stali się bardziej czujni i wiedzą jak reago-
wać, co ogromnie cieszy. Świadomość seniorów 
jest coraz większa i nie obawiają się sprawdzenia 
wiarygodności dzwoniącego.

Mimo wszystko wciąż dochodzi jeszcze do 
tego typu oszustw. Pamiętajmy, że zasada „ogra-
niczonego zaufania” do nieznajomych obowiązu-
je nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapomi-
nają, stając się ofiarami własnej łatwowierności 
i braku rozwagi. Niespodziewane telefony od osób 
podających się za policjantów, adwokatów, pra-
cowników instytucji państwowych, dawno nie-
widzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie 
muszą zakończyć się naszą finansową porażką, 
jeżeli będziemy przestrzegać kilku zasad:

– policjant nigdy nie zadzwoni z  informacją 
o prowadzonej akcji,

– policja nigdy nie poprosi cię o przekazanie 
komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub 
pozostawienie w jakimś miejscu,

– jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość co do 
danych osoby dzwoniącej do nas czy podającej 
się za pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy 
to. Zgłaszajmy takie sytuacje na policję, konsul-
tujmy z rodziną,

– pamiętajmy, żeby nie dać się namówić na 
pozostawienie naszych pieniędzy w  jakimś od-
osobnionym miejscu, nie wyrzucać ich przez okno, 
nie pozostawiać we wskazanym przez oszusta 
miejscu,

– nie udostępniajmy kodów, haseł czy danych 
do naszych kont bankowych nikomu, kogo toż-
samości nie jesteśmy pewni i komu nie ufamy.

– rozmawiajmy między sobą o takich rzeczach, 
czy to z rodziną, czy ze znajomymi, ostrzegajmy 
się nawzajem.

Przestrzeganie tych kilku zasad może uratować 
nasze, często długo odkładane, oszczędności 
życia.

Policjanci apelują do seniorów o zachowanie 
rozsądku i rozwagi w kontaktach z osobami, co 
do których nie mamy stuprocentowej pewności, 
że mają wobec nas czyste intencje.
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WORD-y przywracają egzaminy
Po udanym pierwszym dniu ponownego 
egzaminowania na kat.: A, A1, A2, AM, C, C+E i D 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował 
o powrocie egzaminów na kat. B i T

Chcąc rozpocząć służbę w policji, dokumenty możesz złożyć już teraz!
Choć ostatnie dwa miesiące to czas ograniczeń, 

z którymi związany jest również proces postępowania 
kwalifikacyjnego do policji, to jednak funkcjonuje 
rozwiązanie umożliwiające składanie dokumentów 
przez osoby zainteresowane służbą w naszej formacji 
drogą pocztową. Jest to o  tyle istotne w  przypadku 
kandydatów, którzy podjęli już decyzję o  związaniu 
swojej kariery zawodowej ze służbami mundurowymi, 
że umożliwia wdrożenie wstępnych działań związanych 
z procesem rekrutacji już teraz.

W  okresie panującej epidemii, kiedy pozostajemy 
w domu, pomyślmy o swojej przyszłości. Może właśnie 
teraz jest dobry moment, aby podjąć decyzję o wstą-
pieniu w  szeregi policji. Tę propozycję kierujemy do 
wszystkich osób, które stoją przed wyborem ścieżki 
zawodowej. Oferujemy gwarancję stałych warunków 
pracy, możliwość rozwoju, różnorodny system szkoleń, 
precyzyjny system wynagradzania, rozbudowany system 
socjalny. Biorąc pod uwagę możliwość pozyskania 
pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia za-
wodowego, oferujemy atrakcyjne uposażenie już na 
samym początku kariery zawodowej w naszej formacji, 
wynoszące 3880 zł na rękę.

Ostatnie dwa miesiące to okres związany z wpro-
wadzaniem szeregu ograniczeń mających na celu 
zminimalizowanie zagrożenia rozprzestrzeniania się 

koronawirusa. Dotyczą one również obszaru związa-
nego z większością czynności w ramach postępowania 
kwalifikacyjnego do policji. Jednak w  dalszym ciągu 
osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać 
dokumenty, przesyłając je drogą pocztową do jednostek 
właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

Możliwość składania przez kandydatów do służby 
w policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

2 pkt 1 ustawy o Policji drogą pocztową, będzie funk-
cjonowała do odwołania.

Przesyłając dokumenty, już dziś robisz pierwszy krok 
w celu wstąpienia w nasze szeregi. W cza sie panujących 
ograniczeń związanych z epidemią wdro żymy wstęp-
ne działania związane z  procesem twojej rekrutacji, 
a z chwilą, gdy wszystko wróci do normy, przystąpisz 
do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Dyrektorzy dolnośląskich 
WORD-ów zdali sprawozdanie z 
pierwszego dnia egzaminowania 
na kierowców, gdy wciąż obo-
wiązują obostrzenia ze względu 
na stan epidemii. W ich opinii 
egzaminy zostały przeprowa-
dzone bez żadnych zakłóceń i 
bez narażania zdrowia i bezpie-
czeństwa egzaminowanych oraz 
pracowników WORD-ów. Właśnie 
dlatego Zarząd Województwa 
wyraził zgodę na możliwość 
przywrócenia egzaminów na kat. 
B oraz T od 11 maja.

Do egzaminu NIE 
MOGĄ przystąpić:

• osoby z wyraźnymi oznaka-
mi przeziębienia (katar, kaszel, 
gorączka, bóle mięśni, bóle gar-
dła, wysypka itd.) lub osoby, u 
których w okresie ostatnich 14 
dni występowały takie objawy;

• osoby które w ciągu ostat-
nich 14 dni przebywały za gra-
nicą lub których domownicy 
bądź osoby, z którymi miały 
bezpośredni kontakt, przebywa-
ły za granicą;

• osoby, które w ostatnich 14 
dniach miały kontakt z osobą, u 
której stwierdzono zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2;

• osoby, których domownicy 
pozostają w okresie  kwarantanny.

Egzamin w 
rękawiczkach i masce

Na egzamin należy zgłosić 
się w rękawiczkach jednorazo-
wych oraz w masce zakrywającej 
nos i usta – osoby, które nie 
spełnią tego wymogu nie zosta-
ną dopuszczone do egzaminu.

Przed egzaminem zdającemu, 
uczestnikowi szkolenia zostanie 
zbadana temperatura ciała, w 
przypadku gdy będzie wynosiła 
powyżej 37 st. C nie zostanie 
dopuszczony do egzaminu!

Przed przystąpieniem do eg-
zaminu zostaną zdezynfekowa-
ne rękawice jednorazowe.

Jeżeli w trakcie trwania eg-
zaminu egzaminator stwierdzi 
u osoby zdającej występowanie 
kataru, kaszlu, kichania itd. eg-
zamin zostanie przerwany!

Na terenie ośrodka niedo-
zwolone jest przebywanie osób 
postronnych, nieprzystępują-
cych do egzaminu, w związku z 
tym proszę do WORD nie przy-
chodzić z osobami towarzyszą-
cymi.

Na egzamin kat. A (w tym AM, 
A1, A2) należy dodatkowo (poza 

wymogami wskazanymi powy-
żej) zgłosić się z własnym ka-
skiem oraz słuchawkami wypo-
sażonymi w wejście typu „mini-
jack”. Brak tego wyposażenia 
będzie uniemożliwiał przepro-
wadzenie egzaminu.

Kategoria B prawa jazdy to 
obecnie najpopularniejsza ka-
tegoria wybierana przez kandy-
datów na kierowców. Aby egza-
miny mogły się bezpiecznie 
odbywać, do czasu unormowa-
nia sytuacji w kraju, ich liczba w 
ciągu dnia będzie mniejsza, a 
ośrodki będą pracować na dwie 
zmiany. Używane będą także 
środki zabezpieczające i dezyn-
fekujące pojazdy oraz pomiesz-
czenia, a przed egzaminem zda-
jącemu zostanie zbadana tem-
peratura ciała.

– Powoli chcemy przywracać 
normalność w tym zakresie, 
oczywiście z zachowaniem na-
leżytych środków zabezpiecza-
jących. Biorąc pod uwagę popu-
larność kategorii B na prawo 
jazdy, chcemy zapewnić kandy-
datom na kierowców możliwie 
szybki powrót do zdawania eg-
zaminów – podsumowuje Tymo-
teusz Myrda.

Ponad 200 nowych 
pytań w testach na 
prawo jazdy

Na uzupełnienie wiedzy było 
ponad pięć miesięcy. Tyle dał 

minister infrastruktury, zanim 
wprowadził zmiany. W egzaminie 
teoretycznym na prawo jazdy 
pojawiło się ponad 200 nowych 
pytań: 39 dotyczy tworzenia tzw. 
korytarza życia i jazdy na suwak, 
a 177 odnosi się do innych za-
gadnień (pieszych, pierwszeń-
stwa, sygnalizacji świetlnej). 
Przepisy regulujące tzw. korytarz 
życia i jazdę na suwak weszły w 
życie 6 grudnia 2019 r. Zapowie-
dziano wówczas uzupełnienie 
bazy pytań. Na 11 maja br. baza 
publikowana na stronach Mini-
sterstwa Infrastruktury obejmu-
je 3270 pytań. Część teoretyczna 
egzaminu państwowego (trwa 

25 minut) obejmuje 20 pytań z 
wiedzy podstawowej i 12 z wie-
dzy specjalistycznej, odpowied-
niej dla kategorii prawa jazdy. 
Każde pytanie zawiera tylko 
jedną prawidłową odpowiedź. 
Obowiązują różne „wartości” 
pytań – od trzech punktów za 
odpowiedź na pytanie o wyso-
kim znaczeniu dla bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, po jed-
nym za pytanie o niskim znacze-
niu dla bezpieczeństwa lub 
porządku ruchu drogowego.

Maksymalnie można uzyskać 
74 punkty. Aby zdać egzamin 
teoretyczny, trzeba zdobyć ich 
co najmniej 68.

L
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Od kuchni

Składniki:

200 g makaronu 
penne

10 dkg boczku 
wędzonego

1 niewielka 
cebula

100 g świeżego 
szpinaku

2 pomidory

3 łyżki serka 
śmietankowego

sól, pieprz, 
bazylia

Przygotowanie:

Boczek wędzony kroimy w kostkę i wytapiamy na patelni. Dodajemy drobno 
pokrojoną cebulę i wszystko przesmażamy ciągle mieszając, aż cebula się zeszkli. 
W  międzyczasie gotujemy makaron al dente. Do patelni dokładamy szpinak 
i smażymy do momentu, aż zwiędnie. Dodajemy pokrojone pomidory, miesza-
my i  smażymy przez jedną minutę. Dodajemy serek, mieszamy. Dokładamy 
ugotowany i  odcedzony makaron i  wszystko razem smażymy przez minutę, 
ciągle mieszając. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i bazylią.

Historia dojrzałego mężczyzny, znakomitego 
historyka i intelektualisty zauroczonego i zma-
nipulowanego przez młodą kobietę, mężatkę. Po kilku 
latach szczęścia i wydawałoby się obustronnej miłości, kobieta odchodzi od 
swojego kochanka i przyznaje się w liście pożegnalnym, że go zdradzała. I to 
nie z mężem. Stanisław Narbej przyjmuje tę wiadomość z bólem. Mężczyzna 
coraz bardziej pogrąża się w niezliczonych rozterkach i stanach depresyjnych. 
Obsesyjnie walczy o ukochaną, rozpamiętuje utracone intymne chwile i ża-
łośnie prosi o  jeszcze. Kim jest tytułowa Afrodyta? Niezbadane są ścieżki 
bogini miłości i  skomplikowana psychologia uczuć. Narrator tej opowieści 
niejaki Filip, przyjaciel naszego bohatera, który sam przy okazji rozlicza się 
z własną burzliwą przeszłością, świetnie portretuje kobietę, która zawładnęła 
doświadczonym, starszym mężczyzną. Kochanek spełnia wszystkie jej życze-
nia, te materialne w szczególności. Wielbi ją jak prawdziwą boginię. Tego nie 
ofiarował jej żaden inny mężczyzna. I  zdaje się, że ona to właśnie docenia. 
Prawdziwy, nowoczesny i nieszczęśliwy romans, pod płaszczykiem którego 
można dostrzec inne, ludzkie nieszczęścia.

Treść książki uzupełnia obraz szarej, polskiej rzeczywistości lat 80. Powol-
ny upadek PRL-u, stan wojenny i smutne, codzienne życie. Pisarz ma obecnie 
97 lat, tę książkę napisał w 1995 roku. To jej kolejne wznowienie. Polecam. 
Józef Hen wtedy już określony został przez czytelniczki jako „znawca kobiet”, 
chociaż on sam takiemu stwierdzeniu zaprzecza, uważając, że kobieta jest 
zawsze wielką zagadką i tajemnicą dla mężczyzny.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Józef Hen

„Odejście Afrodyty”

Smacznego!

„Szybki” makaron

Agata Hryciuk

Jakiś czas temu przybliżałam propozycję spędzenia 
wolnego czasu na dwóch kółkach na szlakach Single-
track Glacensis oraz trasach Enduro Srebrna Góra. 
Później odkryłam w Kotlinie Kłodzkiej nowe miejsce, 
w którym spędziłam sporo czasu w piękne, jesienne 
weekendy – mowa o  Bike Parku na Czarnej Górze, 
o którym też wspominałam w jesiennym artykule.

Nowy rok, nowy sezon, nowe wyzwania i aktywno-
ści. Przez całą sytuację z Covid-19, w tym roku sezon 

rowerowy rozpoczął się z  lekkim opóźnieniem, ale 
jak się okazało, było to nam „na rękę”! Dlaczego? A to 
dlatego, że trasy Singletrack Glacensis bardzo długo 
były nieprzygotowane po zimie do użytkowania. Sam 
przetarg na porządkowanie terenu odbył się dopiero 
w kwietniu (gdzie większa część bikerów wyruszyła 
na te trasy w marcu i się mocno zawiodła). Na szczę-
ście zaraz po ustaleniu kto ma dbać o szlaki, roboty 
ruszyły pełną parą i  na dzień dzisiejszy większość 
tras jest już posprzątana i pozbawiona powalonych 
drzew, przez które trzeba było przenosić rowery. Oczy-
wiście już przejechałam kilka pętli i mogę z czystym 
sumieniem powiedzieć: Dobra robota i niesamowite 
przedsięwzięcie dla miłośników rowerów górskich!!!

Dlatego nawet się nie zastanawiajcie, tylko wy-
bierajcie pętlę i do dzieła!!!

W ubiegły weekend ruszyła też pełną parą moja 
ulubiona Luxtorpeda na Czarnej Górze.

Przypomnę, że jest to propozycja dla tych, którzy 
podobnie jak zimą, w górach lubią głównie zjeżdżać. 
Wyposażeni w odpowiedni sprzęt, ochraniacze i umie-
jętności, wsiadacie z rowerem na jeden z wyciągów 
(Luxtorpedę lub Efkę), a potem wybieracie odpowiedni 
zjazd i mkniecie w dół! Obecnie jest tam aż 12 nowych 
lub zmodernizowanych tras o  różnych poziomach 
trudności. Początkujący i rekreacyjni rowerzyści będą 
się dobrze bawili na łatwych szlakach, bezpiecznie 
szlifując swoje umiejętności. Natomiast profesjona-

liści solidną dawkę adrenaliny i  wyzwań znajdą na 
zaawansowanych trasach zjazdowych typu downhill.

Niestety otwarcie sezonu na Czarnej Górze przycią-
gnęło tłumy szalonych Bilerów, w związku z czym jak 
zobaczyłam tę kolejkę do wyciągu, zawróciłam moją 
rowerową ekipę na nasze niezawodne pętle (pętla 
Rudka pomimo, że krótka, ma niesamowity zjazd – 
gdzie można było poczuć sporą dawkę adrenaliny 
przy odpowiedniej prędkości).

Srebrna Góra z  trasami Enduro również ruszyła 
z kopyta i cieszy się ogromną popularnością, jednak 
ze względów bezpieczeństwa i obostrzeń sanitarnych, 
wywożenie tarpanami do góry zostało ograniczone, 
także nie pozostaje nic innego jak popedałować 
ostro do góry, aby potem cieszyć się wyśmienicie 
przygotowanymi trasami w dół.

Oczywiście nie wspomniałam, że nasze pasmo 
Sudetów posiada mnóstwo kilometrów tras MTB 
i szlaków rowerowych, dzięki którym poznamy nasze 
góry z  każdej strony, a  posiadacze e-bików wjadą 
dosłownie wszędzie!!! Pamiętajcie żeby wcześniej 
zapoznać się z  trasą i  wybrać odpowiednią opcję 
dla siebie.

Mieszkamy w pięknych terenach, które warto dla 
swojego zdrowia przemierzyć właśnie rowerem – do 
czego niezdecydowanych naprawdę zachęcam!!! 
Zapraszam do naszej rowerowej krainy :)

Rowelove – czyli miłośnicy dwóch kółek powrócili
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Rabunek dzieci
Rabunek dzieci – nie-

miecki nazistowski plan 
uprowadzania i germanizo-
wania dzieci, uznanych 
przez pseudonaukowe za-
łożenia niemieckiej euge-
niki za „wartościowe raso-
wo”, realizowany praktycz-
nie w  sposób zinstytucjo-
nalizowany na okupowa-
nych w  czasie II  wojny 
światowej przez III Rzeszę 
terytoriach Polski, ZSRR, 
Czech oraz innych krajów. 
Dzieci uprowadzane były przemocą, często z uży-
ciem podstępu i w wyniku zamordowania rodzi-
ców, kierowano je do specjalnych ośrodków 
i wydziałów odpowiednich instytucji lub do eu-
femistycznie nazwanych przez nazistowską pro-
pagandę tzw. wiosek dziecięcych – w istocie były 
to obozy selekcji. Z obozów dzieci przekazywane 
były rodzinom niemieckim. Dzieci uznane za 
„małowartościowe” odsyłano do obozu koncen-
tracyjnego w Auschwitz w celu eksterminacji lub 
do osiedlenia w Generalnym. Podczas specjalnej 
akcji Heuaktion, pochwycono 40–50 tys. dzieci. 
Spośród wszystkich ofiar rabunku dzieci najwię-
cej pochodziło z terytorium Polski – ocenia się iż 
Niemcy przymusowo wywieźli ogółem 200 tys. 
dzieci polskich, z tej liczby udało się odnaleźć po 
wojnie zaledwie 30 tys.

Jednym z  najbardziej znanych przypadków 
rabunku i germanizacji polskich dzieci jest histo-
ria Alojzego Twardeckiego. Matka chłopca, w 1948 
rozpoczęła poszukiwania swojego syna. Zwróciła 
się o  pomoc do Polskiego Międzynarodowego 
oraz Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki 
pomocy francuskiego generała Koeniga oraz 
Polskiej Misji Wojskowej w  Berlinie Zachodnim 
wpadła na trop zaginionego dziecka i  w  1949 
Przedstawiciel Polskiej Misji Wojskowej z Berlina 
odwiedził chłopca w Koblencji. Alojzy całą sprawę 

uważał za nieporozumienie i w 1954 postanowił 
pojechać do Polski, żeby je ostatecznie wyjaśnić. 
Tam spotkał się ze swoją biologiczną matką, ale 
nie mógł uwierzyć w jej słowa. Kiedy opowiadała 
mu o prześladowaniach Polaków przez Niemców, 
o obozach koncentracyjnych i  innych okrucień-
stwach II wojny światowej zaprzeczał powołując 
się na niemieckie gazety, które pisały o mordach 
dokonywanych przez Polaków na Niemcach. 
„Słuchałem historii o  heroicznych zmaganiach 
uczestników powstania warszawskiego, o boha-
terstwie dzieci Warszawy, o  Armii Krajowej, za-
machu na Kutscherę i  Cafe-Club, o  potężnym 
ruchu partyzanckim... i traciłem poczucie rzeczy-
wistości. Przecież nic o tym nie wiadomo w Niem-
czech. Polacy nie mają przecież zmysłu organiza-
cyjnego, jak oni to zrobili? Niewiarygodne! A te 
bzdury o obozach koncentracyjnych! Nikt u nas 
nie dawał temu wiary i nie tylko u nas. Spotykałem 
Amerykanów, którzy również twierdzili, że to 
komunistyczna propaganda. Nawet dziadek i tata 
podawali takie wiadomości w wątpliwość (...)” – 
napisał wiele lat później. Stopniowo jednak po-
znawał prawdziwą historię II wojny światowej. 
Zdecydował się pozostać w Polsce.

Rabunek dzieci został uznany przez Między-
narodowy Trybunał Wojskowy w  Norymberdze 
za zbrodnię ludobójstwa.
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„Piastowska” ul. Piastów 5 15 maja

„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków 16 maja

„Remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice Kłodzkie 17 maja

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 18 maja

„W Rynku” Rynek 23 19 maja

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 20 maja

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 21 maja

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 22 maja

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 23 maja

„Familia” ul. Kłodzka 13 24 maja

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 25 maja

„Nowa” ul. Teatralna 11 26 maja
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2020

maja
piątek

imieniny obchodzą: 
Andrzej, Atanazy, Izydor, Jan, Paweł, Piotr, 
Wiera, Wiktoryn, Zofia

wschód słońca: 4.40
zachód słońca: 20.23

15
136 dzień roku

do końca roku pozostało 230 dni
dzień trwa: 15 godz. i 43 min 
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Repertuar 
kina MOK

Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

kino 
nieczynne

Polskie dziewczęta w obozie pracy w Dzierżąznej k. Zgierza – obóz był filią 
obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi
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Dbajmy o siebie i swoje zdrowie

Ochronny ekran ziemny przy Kopalni Gabra 
w Słupcu będzie powiększony. Radni Nowej 
Rudy dali zielone światło tej ważnej inwestycji, 
zaproponowanej przez KSS Bartnica

Większe zielone płuca dla Słupca

Chodzi o obsadzony zielenią 
wał ziemny, znajdujący się przy 
ul. Ugory w Nowej Rudzie-Słup-
cu, tuż przy Kopalni Gabra. Wła-
ściciel zakładu, spółka Kopalnie 
Surowców Skalnych w Bartnicy 
(KSS Bartnica), od lat buduje tam 
zielony ekran, by skutecznie 
ograniczać ewentualne uciążli-
wości wynikające z pracy zakła-
du: głównie hałas i zapylenie. 
Wał usytuowany jest obecnie na 
powierzchni ok.10 ha. Został 
usypany z naturalnych, przyja-
znych dla środowiska mas ziem-
nych i skalnych. KSS Bartnica 
posadziła na nim dotychczas ok. 
5 tys. drzew. To głównie dwulet-
nie (takie najlepiej się przyjmu-
ją) sadzonki drzew iglastych. 
Dzięki przewadze iglaków las, 
gdy urośnie, będzie zielony przez 
cały rok. Póki co, młode drzewka 
są przez kopalnię troskliwie pie-
lęgnowane: nawożone, pielone, 
w czasie suszy podlewane.

O sąsiadów trzeba dbać

Ponieważ dotychczasowy 
ekran dobrze spełnia swoją rolę, 
KSS Bartnica postanowiła go 

powiększyć. Zwróciła się więc 
do Burmistrza Nowej Rudy o 
wprowadzenie zmian w planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu górniczego złoża 
Słupiec-Dębówka.

– Jednym z ważniejszych po-
wodów, dla których zwróciliśmy 
się o te zmiany jest to, że zamie-
rzamy w najbliższym czasie po-
większyć ekran o ok. 7 ha, by 
jeszcze skuteczniej chronić 
mieszkańców i środowisko przed 
ewentualnym oddziaływaniem 
naszego zakładu – tłumaczy 
Lesław Kowalczyk, Dyrektor 
Techniki Górniczej w KSS Bart-
nica. Radni Nowej Rudy, po za-
poznaniu się ze szczegółami 
planowanej zmiany parametrów 
ekranu uznali, że wniosek kopal-
ni rzeczywiście może przynieść 
korzyści i mieszkańcom, i środo-
wisku. Dlatego podjęli uchwały, 
które dają zielone światło pla-
nom KSS Bartnica. – Cieszymy 
się z tej przychylności władz 
wobec naszych zamierzeń. Kosz-
ty, które w związku z tym ponie-
siemy będą tylko nasze, nie zo-
bowiązują nas do tego żadne 

przepisy, ale zawsze staramy się 
być dobrym, odpowiedzialnym 
sąsiadem – podkreśla Jakub 
Madej, prezes KSS Bartnica.

Oddają hałdy naturze

To nie pierwsze takie działa-
nie KSS Bartnica w Nowej Rudzie-
-Słupcu. Kopalnia zamieniła już 
w ostatnich latach w las tereny 
dwóch, nieczynnych hałd, znaj-

dujących się na terenie miejsco-
wej Kopalni Gabra. Powodzenie 
inwestycji, która pochłonęła 
ponad 800 tys. zł, potwierdziło 
Starostwo Powiatowe w Kłodzku, 
wydając po kontroli pozytywną 
decyzję o zakończeniu rekulty-
wacji. Zalesione tereny mają w 
sumie ponad 2,5 ha powierzch-
ni, posadzono na nich ok. 14 tys. 
drzew. Podobną inwestycję KSS 

Bartnica przeprowadziła też m.in. 
w Rybnicy Leśnej, gdzie w las 
zamieniona została stuletnia 
hałda przy tamtejszej Kopalni 
Melafiru. Inwestycja pochłonęła 
prawie milion zł, co uplasowało 
KSS Bartnica na czele prowadzą-
cych największe inwestycje eko-
logiczne kopalń surowców skal-
nych w kraju.

Epidemia koronawirusa w 
znaczący sposób ograniczyła 
możliwości swobodnego poru-
szania się oraz kontakty mię-
dzyludzkie. Nie powinniśmy 
jednak zapominać o trosce o 
własne zdrowie oraz badaniach 
profilaktycznych. O to właśnie 
zaapelował dziś podczas wide-

obriefingu marszałek Cezary 
Przybylski.

– Poczucie bezpieczeństwa 
jest jedną z najważniejszych 
potrzeb każdego człowieka. 
Martwimy się o zdrowie własne 
i naszych bliskich, dlatego ape-
luję, abyśmy o nie dbali. Zachę-
cam do badań, konsultacji, a w 

razie potrzeby również do wizyt 
w szpitalach. Personel i same 
placówki są przygotowane na 
to, aby bezpiecznie zająć się 
pacjentami – mówi marszałek 
Cezary Przybylski.

Wszystkie podległe samo-
rządowi województwa placów-
ki w regionie są gotowe na 

przyjęcie pacjentów z innymi 
schorzeniami i udzielanie im 
pomocy.

Wszystkie szpitale są wypo-
sażone w niezbędne środki 
ochrony osobistej, a także me-
chanizmy umożliwiające bez-
pieczne przyjmowanie pacjen-
tów, takie jak śluzy ochronne 
czy oddziały buforowe. Dodat-
kowo, personel medyczny jest 
systematycznie badany, nie 

tylko ze względu na bezpieczeń-
stwo własne, ale również pa-
cjentów zgłaszających się po 
pomoc. Na Dolnym Śląsku dzia-
ła dziś 7 laboratoriów wykonu-
jących takie testy, a od kilku 
tygodni dzięki porozumieniu 
marszałka Cezarego Przybyl-
skiego oraz premiera Saksonii 
Michaela Kretschmera wspiera 
je także laboratorium w Dreźnie.
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Podczas środowej (13 maja) konferencji prasowej premiera 
Mateusza Morawieckiego, Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia 
oraz Dariusza Piontkowskiego, ministra edukacji narodowej 
poinformowano o III etapie odmrażania gospodarki

Kolejne poluzowania

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 14 maja, godz. 
15.00) jest już ponad 4,4 miliona zarażo-
nych, ponad 298 tysięcy zgonów i ponad 
1,6 miliona osób wyzdrowiałych na 218 
terytoriach całego świata. Polska na ten 
moment jest na 31 miejscu w tej staty-
styce z liczbą zarażonych – 17.469, liczbą 
zgonów – 869 w całym kraju oraz 6.696 
osobami wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim 46 osób jest na ten 
moment zarażonych koronawirusem (21 
osób w mieście Kłodzko, 6 osób w gminie 
wiejskiej Nowa Ruda oraz gminie wiejskiej 
Kłodzko, po 4 osoby w  Lądku-Zdroju 
i w Bystrzycy Kł., 3 osoby w Nowej Rudzie, 
po 1 osobie w Kudowie-Zdroju i Radko-
wie). Są już 4 ofiary śmiertelne (z Lewina 
Kłodzkiego, Stronia Śląskiego i  dwie 
z  Kłodzka), a  25 osób wyzdrowiało (18 
z  Kudowy-Zdroju, 3 osoby ze Stronia 
Śląskiego, po jednej z Ołdrzychowic Kł., 
Lewina Kł., Radkowa i Nowej Rudy). W ca-
łym powiecie kłodzkim 568 osób objętych 
jest kwarantanną, w  tym 164 decyzją 
sanepidu. 74 osoby przebywa na kwa-

rantannie w Nowej Rudzie i 28 w Radko-
wie – po powrocie z zagranicy. Decyzją 
sanepidu na kwarantannie przebywa 
15 osób w Nowej Rudzie, 20 osób w gmi-
nie wiejskiej Nowa Ruda oraz 6 osób 
w gminie Radków.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (1.430.653 chorych / 85.234 zgonów 

/ 310.259 wyzdrowiałych),
Hiszpania (272.646 / 27.321 / 186.480),
Rosja (252.245 / 2.305 / 53.530),
Wielka Brytania (229.705 / 33.186 

/ brak danych),
Włochy (222.104 / 31.106 / 112.541),
Brazylia (190.137 / 13.240 / 78.424),
Niemcy (178.949 / 7.971 / 151.700),
Francja (178.060 / 27.074 / 58.673),
Turcja (143.114 / 3.952 / 101.715),
Iran (114.533 / 6.854 / 90.539),
Chiny (82.929 / 4.633 / 78.200),
(…)
Czechy (8.275 / 290 / 5.058).

#zostanwdomu

– Od 18 maja będą mogły funkcjono-
wać zakłady fryzjerskie i  kosmetyczne 
w rygorze sanitarnym, o którym mówimy 
np. umawianie się na konkretne godziny, 
a nie gromadzenie się w zakładach – po-
wiedział premier Morawiecki. – Częściowo 
otwieramy również lokale gastronomicz-
ne, restauracje, bary, kawiarnie, ale też 
z utrzymaniem tego reżimu. Zachęcamy 
do otwierania ogródków tam, gdzie się 
da – dodał.

Od 18 maja pod reżimem sanitarnym 
funkcjonować będą mogły ponownie:
– zakłady fryzjerskie i kosmetyczne
– częściowo gastronomia: lokale, bary, 

restauracje, kawiarnie, ogródki na świe-
żym powietrzu

– zmiana w komunikacji miejskiej i trans-
portu publicznego obłożenie w  wys. 
30% miejsc siedzących i stojących

– zajęcia dydaktyczne i praktyki w szko-
łach policealnych

– praktyki w technikach zawodowych
– sale i hale sportowe z ograniczeniami 

osób
– rozpoczęcie działalności schronisk 

młodzieżowych
– rozpoczęcie działalności w niewielkich 

grupach w domach kultury
– możliwe próby, ćwiczenia na uczelniach 

artystycznych
– filmowcy mogą wznowić działania 

z zachowaniem przepisów sanitarnych
– otwarte boiska pełnowymiarowe. Mak-

symalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

– na stadionach, boiskach, skoczniach, 
torach, orlikach, skateparkach może 
przebywać maksymalnie 14  osób 
(+ 2 trenerów).

– 1 osoba na 10 m2 całej powierzchni 
kościoła

Od 25 maja:
– 1-3 szkoła podstawowa – opieka dla 

dzieci, bez zajęć edukacyjnych. O tym 
zdecydują rodzice. Zasiłek opiekuńczy, 
według zapewnień premiera, zostanie 
przedłużony.

– konsultacje maturzystów i ósmoklasi-
stów z nauczycielami

Od 1 czerwca wszyscy uczniowie 
szkół podstawowych i  podstawowych 
będą mieli możliwość konsultacji z  na-
uczycielami.

Do 12 czerwca przedłużono kontrole 
graniczne.

– Nic nie będzie już takie jak wcze-
śniej, a powrót do nowej rzeczywistości 
gospodarczej i nowej normalności zależy 
od tego, jak będziemy trzymać się rygo-
rów – powiedział premier Morawiecki. 
– Kolejne tygodnie mają nas nauczyć 
radzenia sobie z  nową normalnością. 
Nie zamierzamy zamykać województwa 
śląskiego, ale dzisiaj jest potrzeba pomocy 
i  ta pomoc będzie tam szeroko płynąć. 
Dziękuję polskim górnikom, dzięki którym 
mamy prąd w gniazdkach i znaczną część 
suwerenności energetycznej – dodał.
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Osoby, które nie mogą lub nie chcą składać wniosków o emeryturę, 
rentę lub ich przeliczenie w okresie pandemii, mogą zrobić to 
w późniejszym terminie. Nie tracą przy tym wypłaty za wcześniejsze 
miesiące, jeśli do wniosku dołączą specjalne oświadczenie

Wniosek o emeryturę? Nie musisz się śpieszyć!

Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana pożyczka dla 
mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł, z możliwością jej umorzenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
odpowiada na najczęściej zadawane pytania związane z tą formą pomocy dla firm

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

– Bardzo ważne jest to, aby w oświad-
czeniu wpisać datę, od której oczekuje 
się przyznania prawa do świadczenia, 
ale nie wcześniejszą niż 1 marca 2020 r. 
Wniosek wraz z  oświadczeniem trzeba 
złożyć najpóźniej w terminie do 30 dni od 
upływu stanu zagrożenia epidemiczne-
go lub stanu epidemii – wyjaśnia Iwona 
Kowalska-Matis regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS. – Zastrzegam, że na wskazany 
w  oświadczeniu ten dzień, od którego 
ubiegamy się o  przyznanie emerytury 
czy renty muszą być spełnione wszystkie 
warunki do ich przyznania – dodaje.

Dotychczas prawo np. do emerytury 
było przyznawane od miesiąca, w którym 
został złożony wniosek. Na podstawie 
przepisów, które weszły w życie 18 kwiet-
nia 2020 r., możliwe jest przyznanie, prze-
liczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia 
za cały okres epidemii.

– Oznacza to, że jeśli nasz klient złoży 
wniosek o emeryturę np. w lipcu, ale wa-
runki do emerytury spełnił już w marcu, 
będzie miał prawo do wypłaty od marca, 
o  ile, do składanego w  lipcu wniosku 
o emeryturę dołączy wspomniane wyżej 
oświadczenie – informuje rzecznik.

Rzecznik przypomina, że prawo do 
emerytury, to nie to samo, co prawo do jej 
wypłaty. Można złożyć wniosek o przyzna-
nie emerytury i dalej pracować. ZUS nam 
emeryturę naliczy i  wyda decyzję o  jej 
przyznaniu, ale nie dostaniemy wypłaty 
dopóki nie zostaną rozwiązane wszystkie 
umowy o pracę. Wówczas ZUS w zależ-
ności od daty zakończenia aktywności 
zawodowej wypłaci nam wyrównanie. 
Starając się o  prawo do renty z  tytułu 
niezdolności do pracy trzeba pamiętać, 
że istotnym dla ustalenia prawa do renty 
będzie spełnienie wszystkich warunków 
ustawowych. W tym ustalenie daty po-
wstania niezdolności do pracy.

– Jeśli ktoś np. złoży do nas w lipcu 
wniosek o rentę z tytułu niezdolności do 
pracy a warunki stażowe ma spełnione 

już na 1 marca 2020 r. oraz do lipcowego 
wniosku o  rentę składa oświadczenie, 
że wnosi o ustalenie prawa do renty od 
1 marca – jednak zgodnie z orzeczeniem 
lekarza orzecznika, niezdolność do pracy 
powstała dopiero 1 maja br. wtedy renta 
z  tytułu niezdolności do pracy, o  którą 
wnioskowano w  lipcu, będzie mogła 
zostać wypłacona od maja, czyli od 
momentu, w  którym spełnione zostały 
wszystkie warunki ustawowe – tłumaczy 
Kowalska-Matis.

Regulacja pozwalająca na późniejsze 
złożenie wniosku o świadczenie nie ma 
zastosowania do świadczeń przyzna-
wanych w  drodze wyjątku, do których 
należą również rodzicielskie świadczenia 
uzupełniające.

Dzięki jednorazowej pożyczce przedsiębiorcy mogą pokryć 
bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. 
podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu. Pożyczka wraz 
z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorze-
niu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowa-
dził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia 
udzielenia pożyczki. Po ostatnich zmianach w Tarczy Anty-
kryzysowej o pożyczkę ubiegać się mogą również podmioty, 
które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.

Jednym z podstawowych warunków uzyskania pożyczki 
jest, by mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospo-
darczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wnioski o  udzielenie pożyczki dostępne są na stronie 
internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych 
Służb Zatrudnienia – psz.praca.gov.pl oraz poprzez platformę: 
praca.gov.pl wraz z formularzem umowy. Wypełnione wnio-
ski należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym 
ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 
lub poprzez platformę praca.gov.pl. Formą rekomendowaną 
jest złożenie wniosku w formie elektronicznej poprzez plat-
formę praca.gov.pl. Znacznie przyspieszy to otrzymanie 
pożyczki.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodar-
czą i  przebywając na L4 (nie zawieszając działalności) 
można ubiegać się o pożyczkę?

Jeżeli mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność go-
spodarczą jest czasowo niezdolny do pracy wskutek choroby 
i pobiera z tego tytułu zasiłek chorobowy, to nie ma przeszkód, 
aby ubiegał się w tym czasie o pożyczkę. Oczywiście jest to 
możliwe, tylko o ile ponosi koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodar-
czą i pobierająca zasiłek macierzyński ma prawo ubiegać 
się o pożyczkę?

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi przeszko-
dy do ubiegania się o pożyczkę, o ile przedsiębiorca spełnia 
warunki do jej uzyskania, działalność gospodarcza nie zosta-
ła zawieszona, a  osoba wnioskująca o  pożyczkę ponosi 
koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których po-
kryciu służy pożyczka.

Czy warunek określony w ustawie, zgodnie z którym 
przedsiębiorca musiał prowadzić działalność przed 1 mar-
ca jest spełniony także wtedy, gdy przedsiębiorca prowa-
dził, ale zawiesił swoją działalność przed 1 marca, a na-
stępnie rozpoczął prowadzenie jej na nowo albo wznowił 
jej wykonywanie po 1 marca?

Warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działal-
ności przed dniem 1 marca 2020 r. To oznacza, że przedsię-
biorca w  dniu 29 lutego 2020 r. prowadził działalność go-
spodarczą i  nie mogła być tego dnia zawieszona. Oprócz 
tego  przedsiębiorca ubiegający się o  pożyczkę powinien 
mieć też aktywną działalność gospodarczą w dniu składania 
 wniosku.

Ustawa daje również możliwość uzyskania dofinanso-
wania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych w przypadku określonego spadku obrotów przez 
przedsiębiorstwo. Czy mikroprzedsiębiorcy mogą łączyć 
ze sobą tę formę pomocy i pożyczkę?

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców jest niezależną formą 
wsparcia i można ją łączyć z innymi instrumentami dostęp-
nymi w ramach Tarczy Antykryzysowej. Należy jednak pamię-
tać, że środki dwóch lub więcej dofinansowań ze środków 
publicznych nie mogą być przeznaczone na pokrycie dokład-
nie tego samego kosztu.

Czy składając wniosek o umorzenie pożyczki trzeba 
przedstawić jakieś dokumenty np. rachunki z wydatków?

Przy składaniu wniosku o umorzenie pożyczki nie będzie 
konieczności przedstawiania rachunków z wydatków. Takie 
dokumenty należy jednak zachować w  razie ewentualnej 
kontroli.

Czy istnieją ograniczenia co do celów, na które można 
przeznaczyć środki z pożyczki i czy mogą być one kwe-
stionowane?

Cele pożyczki zostały określone w ustawie. Środki mają 
pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej. Zatem 
żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca 
wykaże, że są to wydatki związane z prowadzoną przez niego 
bieżącą działalnością gospodarczą.

Wnioski o przyznanie pożyczki muszą przejść ocenę 
i akceptację Urzędów Pracy. Czy istnieje możliwość, aby 
przyśpieszyć procedury i aby pomoc szybciej trafiła do 
przedsiębiorców?

Ministerstwo zaapelowało do samorządów i  urzędów 
pracy o sprawną obsługę wniosków i rozpatrywanie ich bez 
zbędnej zwłoki. Dodatkowo resort przekazał środki przezna-
czone na finansowanie kosztów obsługi zadań z  ustawy 
COVID-19 w wysokości 0,5 proc. kwoty z rezerwy Funduszu 
Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez PUP. Urzę-
dy otrzymały też wytyczne i  instrukcje dotyczące realizacji 
wniosków od przedsiębiorców. Podstawą jednak jest prawi-
dłowo wypełniony (nieskomplikowany) wniosek. Proces 
przyznania pożyczki przyspieszy złożenie prawidłowo wy-
pełnionego wniosku w formie elektronicznej.

We wniosku należy wypełnić rubrykę dotyczącą de-
klarowanej wielkości przedsiębiorstwa. Dokument od-
wołuje się do prawa przedsiębiorców, jednak w załączni-
ku do wniosku znajduje się odniesienie do definicji mi-
kroprzedsiębiorcy z przepisów unijnych. Czy kierować się 
zatem definicją z wniosku, czy z załącznika?

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca, który zgodnie z pra-
wem krajowym jest mikroprzedsiębiorcą, jednocześnie nie 
będzie się zaliczał do tej kategorii w rozumieniu przepisów 
unijnych. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ to przepisy 
krajowe w tym przypadku określają grupę beneficjentów tej 
formy wsparcia. Przedsiębiorca musi zatem określić we wnio-
sku wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo 
przedsiębiorców. Natomiast w załączniku musi podać wielkość 
przedsiębiorstwa zgodnie z  prawem unijnym, co nie ma 
wpływu na możliwość uzyskania pożyczki.

Przy wypełnianiu wniosku należy odpowiedzieć na 
pytanie, czy przedsiębiorca ubiegający się o  pożyczkę 
otrzymał już inną pomoc publiczną w ramach walki z CO-
VID-19. Problem polega na tym, że podmiot, który stara 
się o  zwolnienie ze składek Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, nie wie, kiedy taką pomoc otrzyma. Jak zatem 
należy wypełnić w tym momencie wniosek?

Zgodnie z przepisami, ZUS informuje płatnika o dokona-
nym zwolnieniu z opłacania składek poprzez profil płatnika 
w Platformie Usług Elektronicznych lub pocztą. W informacji 
będzie zamieszczone w  jakiej wysokości została udzielona 
pomoc oraz jaka jest data udzielenia pomocy.

Jeśli przedsiębiorca nie otrzymał takiej informacji, nie 
dysponuje oficjalną wiedzą w tym zakresie, nie podaje jej we 
wniosku.
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Będzie nowa szatnia 
na boisku w Jugowie

Nowy plac zabaw

Azbest

Konkursy w Centrum Kultury 
Gminy Nowa Ruda

Wychowankowie Przedszko-
la Samorządowego w Ludwiko-

wicach Kłodzkich otrzymali pre-
zent – wspaniały plac zabaw. 

Zamontowano urządzenia zaba-
wowe o zróżnicowanym kształcie 
i przeznaczeniu, dla dzieci w róż-
nym wieku. Urządzenia są spój-
ne ze sobą oraz stanowią nie 
lada atrakcję dla dzieci. Wszyst-
kie mają na celu, poza zapew-
nieniem naszym milusińskim 
rozrywki, ich prawidłowy rozwój 
psychofizyczny. Wybrane urzą-
dzenia pełnią funkcję rekreacyj-
ną i  integracyjną, poprawiają 
sprawność fizyczną i koordyna-
cję ruchową najmłodszych. Znaj-
dują się tam: zestaw systemowy 
trzypodestowy, składający się 
z dwóch zjeżdżalni, tunelu oraz 
dwóch ścian wspinaczkowych, 
dwa bujaki, dwie huśtawki oraz 
ławeczka, na której odpocząć 
mogą opiekunowie. Wartość 
inwestycji to: 80 598,60 zł. Gmi-
na złożyła wniosek o dofinanso-
wanie realizacji zadania w  ra-
mach konkursu „Odnowa Dol-
nośląskiej Wsi”, który został 
rozpatrzony pozytywnie. War-
tość dofinansowania wyniesie 
30 000,00 zł. Wykonawcą placu 
zabaw była firma Dolpo Sp. z o.o. 
ze Szczecina.

Gmina Nowa Ruda przeprowadziła nabór wniosków na demontaż, odbiór i utylizację wyro-
bów zawierających azbest. Nabór odbywał się w dwóch etapach. I etap do 13.12.2019, a drugi 
do 30.04.2020. Mieszkańcy gminy złożyli 36 wniosków o utylizację, na łączną ilość ponad 68 
ton. Na podstawie złożonych wniosków Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ) we Wrocławiu o dotację na demontaż, odbiór i utyliza-
cję tych wyrobów. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie.

„Wesoły zwierzyniec” – XV Gminny Konkurs Recytatorski dla 
Przedszkoli.

Znamy nowy termin nadsyłania zgłoszeń wraz z filmikami na 
Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli: „Wesoły zwierzyniec 
– moje ulubione wiersze i wierszyki”. Czekamy na Wasze zgłoszenia 
do 27 maja. ZAPRASZAMY bardzo serdecznie.

„W hołdzie Janowi Pawłowi II” – Gminny Konkurs Plastyczny.
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich 

i Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa 
Ruda ogłaszają Gminny Konkurs Plastyczny „W  hołdzie Janowi 
Pawłowi II”. Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie pracy 
plastycznej, ceramiki, rzeźby, haftu, krawiectwa lub innego ręko-
dzieła o tematyce mającej przybliżyć wizerunek św. Jana Pawła II 
– dzieciom, młodzieży i  dorosłym w  związku z  przypadającym 
w maju 2020 r. stuleciem urodzin Karola Wojtyły. Termin dostar-
czenia prac upływa z dniem 20 maja 2020 r. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi do dnia 22 maja 2020 r.

Więcej informacji na stronie CKGNR.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nowa Ruda!

Gmina Nowa Ruda ogłosiła przetarg na zadanie pod nazwą: 
„Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie 
w Jugowie” – etap II – Roboty budowlane.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zaplecza szatnio-
wo-sanitarnego przy stadionie w Jugowie. Realizacja przedmio-
towej inwestycji obejmuje swym zakresem wykonanie w szczegól-
ności robót budowlanych dotyczących przyłączenia wody oraz 
wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej 
oraz centralnego ogrzewania i wentylacji.

Poza tym projekt przewiduje wykonanie dojazdu i dojścia do 
budynku oraz robót murarskich, tynkarskich i posadzkarskich, jak 
również montaż ścian działowych i  ocieplenia połaci dachowej 
i sufitu. Planowana data zakończenia projektu to 31 sierpnia 2021. 
Termin składania ofert upływa w środę, 20 maja 2020 r.
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O G Ł O S Z E N I E  O  R O K O W A N I A C H
działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Burmistrz Miasta Nowa Ruda
ogłasza rokowania  

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Rudzie
ul. Piastów nr 17/3 – lokal mieszkalny o pow. 56,47 m²,

udział w częściach wspólnych 231/1000, księga wieczysta SW2K/00021303/3
oznaczenia geodezyjne: obr. 3, AM 17, dz. Nr 344/27 o pow. 154 m²

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 
obszar oznaczony symbolem 1MUCi – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usług centrotwórczych
Opis lokalu:
Lokal położony jest na II piętrze budynku. Składa się z  przedpokoju, dwóch 

pokoi i kuchni o łącznej pow. 56,47 m². Wc znajduje się w częściach wspólnych na 
parterze budynku. Funkcjonalność lokalu jest przeciętna – lokal przechodni. Stan-
dard wykończenia lokalu jest słaby: okna drewniane, drzwi zewnętrzne/wewnętrz-
ne drewniane, podłogi – PCV na deskach. Ściany pokryte powłoką malarską. W lo-
kalu znajdują się instalacje: gazowa, elektryczna, wodna, kanalizacyjna, (dopływ 
i odpływ ze zlewu), ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga remontu.

Budynek Piastów nr 17 jest zabytkiem podlegającym ochronie prawnej i wpisa-
ny jest do wykazu zabytków architektury i budownictwa miasta Nowa Ruda pod 
pozycją nr 175.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczo-
nymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom – nie mniej niż 48 000,00 zł
(tj. 10 555,00 euro)

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie ww. nieruchomości:
– I przetarg 13 grudnia 2019 r.
– II przetarg 6 marca 2020 r.

Rokowania odbędą się dnia 15 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Urzędzie 
Miejskim w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, sala nr 308

Ogłoszenie o  rokowaniach podlega obwieszczeniu od 8 maja 2020 r. do 
8 czerwca 2020 r.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o skła-
danie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 9 czerwca 2020 r. do 
godz. 15-tej w budynku Rynek 11 – przed wejściem do budynku w celu złożenia 
oferty prosimy o kontakt telefoniczny: 748720325.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„ROKOWANIA – ul. Piastów nr 17/3”.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest 
osoba prawna lub inny podmiot;
– datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – gotówka czy raty (max. 10 rat rocznych)
– kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Przystępujący do rokowań winien wpłacić wadium tytułem zabezpieczenia 
kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 15% wartości 
nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym, w gotówce (tj. 11 400,00 zł 
słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych) do dnia 9 czerwca 2020 r. na konto 
tut. Urzędu w Gospodarczym Banku Spółdzielczym o/Nowa Ruda 09 9536 0001 
2001 0010 7868 0004 – z dopiskiem „Rokowania – ul. Piastów 17/3”.

Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy 

notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
Osobom, które nie wygrały rokowań, wadium zwraca się niezwłocznie po od-

wołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia rokowań.

Uczestnik rokowań może złożyć skargę na czynności związane z przeprowadze-
niem rokowań do Burmistrza Miasta Nowa Ruda w terminie 7 dni od daty zamknię-
cia lub odwołania rokowań.

Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zamknięcia rokowań bez wy-
brania nabywcy nieruchomości.

W celu obejrzenia lokalu przed rokowaniami należy skontaktować się z Zarząd-
cą – NTBS z/s przy ul. Cmentarnej nr 23, pod numerem tel. 74 872 2202.

Bliższych informacji na temat rokowań udziela Wydział Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 74 872 03 25; 
www.nowaruda.biuletyn.net

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu 
Miasta Nowa Ruda, Rynek nr 11, stronach internetowych www.nowaruda.biuletyn.
net oraz w prasie lokalnej.

O G Ł O S Z E N I E  O  R O K O W A N I A C H
działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Burmistrz Miasta Nowa Ruda
ogłasza rokowania  

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Nowa Ruda
Dzikowiec nr 77/1 – lokal mieszkalny o pow. 59,19 m²

objęty księgą wieczysta SW2K/00012926/0,
wraz z udziałem 15/100 w nieruchomości wspólnej tj. We wspólnych czę-

ściach budynku i prawie własności działki nr 262 o pow. 600 m².

Opis lokalu:
Lokal położony jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pokoi, łazienki, 

kuchni i kuchni z kotłownią o  łącznej pow. 59,19 m². Standard wykończenia jest 
słaby. Wszystkie elementy wykończenia wewnętrzne zużyte, wyeksploatowane. 
Funkcjonalność lokalu przeciętna – pomieszczenia przechodnie. Okna skrzynkowe. 
Drzwi wewnętrzne/zewnętrzne drewniane.

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o. zasi-
lane z pieca na paliwo stałe.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczo-
nymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom – nie mniej niż 30 000,00 zł
(tj. 6 597,00 euro)

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie ww. nieruchomości:
– I przetarg 15 listopada 2019 r.
– II przetarg 27 lutego 2020 r.

Rokowania odbędą się dnia 16 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w Urzędzie 
Miejskim w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, sala nr 308

Ogłoszenie o  rokowaniach podlega obwieszczeniu od 8 maja 2020 r. do 
8 czerwca 2020 r.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o skła-
danie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 9 czerwca 2020 r. do 
godz. 15-tej w budynku Rynek 11 – przed wejściem do budynku w celu złożenia 
oferty prosimy o kontakt telefoniczny: 748720325.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„ROKOWANIA – Dzikowiec nr 77/1”.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest 
osoba prawna lub inny podmiot;
– datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – gotówka czy raty (max. 10 rat rocznych)
– kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Przystępujący do rokowań winien wpłacić wadium tytułem zabezpieczenia 
kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 15% wartości 
nieruchomości ustalonej w  operacie szacunkowym, w  gotówce (tj. 8 400,00 zł 
słownie: osiem tysięcy czterysta złotych) do dnia 9 czerwca 2020 r. na konto tut. 
Urzędu w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym o/Nowa Ruda 09 9536 0001 
2001 0010 7868 0004 z dopiskiem „Rokowania – Dzikowiec 77/1”

Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy 

notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
Osobom, które nie wygrały rokowań, wadium zwraca się niezwłocznie po od-

wołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia rokowań.

Uczestnik rokowań może złożyć skargę na czynności związane z przeprowadze-
niem rokowań do Burmistrza Miasta Nowa Ruda w terminie 7 dni od daty zamknię-
cia lub odwołania rokowań.

Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zamknięcia rokowań bez wy-
brania nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji na temat rokowań udziela Wydział Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 74 872 03 25; 
www.nowaruda.biuletyn.net

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu 
Miasta Nowa Ruda, Rynek nr 11, stronach internetowych www.nowaruda.biuletyn.
net oraz w prasie lokalnej.
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Ogłoszenie o naborze wniosków 
o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest 
Strony Urzędu Miasta

redaguje  
Krzysztof Czajka

www.um.nowaruda.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór 
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych 
z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie województwa dolno-
śląskiego, w ramach którego Gmina Miejska Nowa Ruda 
ma możliwość ubiegania się o  środki finansowe na 
usuwanie wyrobów azbestowych z  terenu nierucho-
mości 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 Fun-
duszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Miejskiej Nowa Ruda” w imieniu wszystkich zaintere-
sowanych 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. Wydat-
ki związane z  zakupem i  montażem nowych pokryć 
dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieru-
chomości. Dotacja będzie udzielana w formie bezgo-
tówkowej 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 na-
leży składać w terminie do 20.05.2020 r. w Urzędzie 
Miasta Nowa Ruda, w Referacie Ochrony Środowiska, 
ul. Rynek 11, pokój 104 w godzinach 7.30-15.30

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 

2014-2032” oraz wszystkie dodatkowe informacje znaj-
dują 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 
03 45.

UWAGA! Program realizowany będzie po pozytyw-
nym 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 Wrocła-
wiu. W  przypadku, gdy wniosek Gminy Miejskiej nie 
zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódz-
ki 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.

z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda w 2020 r.
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Ważne telefonyKRZYŻóWKA
SŁUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 380 („Kompas – kieszonkowy drogowskaz”)
nagrody otrzymują: Halina Świtaj – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Bernadeta 
Łuszczyńska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Irena Ciućko – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Franciszek Wróbel – plan miasta Nowa Ruda, Marzena Cembryło – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Drogosław ul. Świdnicka 35, tel. 74 872 43 87
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 6, tel. 74 872 31 42
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2a, tel. 74 872 44 84
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki Radków, ul. Handlowa 11, tel. 74 871 22 61
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna, tel. 74 872 20 84
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Getta 10, tel. 74 872 23 67
Miejska Biblioteka Publiczna w Radkowie, Rynek 7, tel. 74 871 21 18
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Cmentarna, tel. 74 872 22 13
NTBS Jugów, ul. Główna 83, tel. 74 872 46 22
Noworudzkie Usługi Komunalne, ul. Żeromskiego 2, tel. 74 872 23 88
Radkowskie Usługi Komunalne, Rynek 16, tel. 74 871 21 66
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Niepodległości 56, tel. 74 872 46 76
Nadleśnictwo Jugów, ul. Główna 149, tel. 74 872 24 52
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Niepodległości 6-8, tel. 74 872 26 81
Federacja Konsumentów, ul. Kościelna 1, tel. 74 872 57 12
Rejonowy Zakład Kominiarski, ul. Zaułek 4, tel. 74 872 46 73
Biuro Porad Obywatelskich Wałbrzych, tel. 74 665 16 60
Punkt Informacji Turystycznej Nowa Ruda, Rynek 2, tel. 74 872 03 08
Punkt Informacji Turystycznej w Radkowie, Rynek 6, tel. 74 871 22 70

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 380 („Kompas – kieszonkowy drogowskaz”)
nagrody otrzymują: Halina Świtaj – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Bernadeta 
Łuszczyńska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Irena Ciućko – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Franciszek Wróbel – plan miasta Nowa Ruda, Marzena Cembryło – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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„Noworudzianin” nr 381
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Aforyzmy
„Im człowiek mądrzejszy i lepszy, tym więcej dostrzega dobra w ludziach: im 
głupszy i podlejszy, tym więcej widzi w nich zła” (Lew Tołstoj)

„Każda myśl jest jak ziarno. Jeśli sadzisz chwasty, nie myśl, że wyrosną fiołki.” 
(Bill Meyer)

„Naucz się doceniać to, co masz, zanim czas sprawi, że docenisz to, co miałeś”

„Istnieją wśród nas ludzie niosący swój krzyż w tak piękny sposób, że zdaje się 
on być skrzydłami u ich ramion, ale tylko oni znają ich prawdziwą cenę i ciężar”
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Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Agata Hącia

1. Miasto z Jasną Górą

2. Mechaniczny „człowiek”

3. Duży Rysiek

4. Ozdoba placu (z wodą)

5. Nie lubi bociana

6. Dom wiewiórki

7. Tka sieć na muchy

8. Koń lub pies

9. Poluje na nie kot

10. Ze stolicą w Pekinie

11. Biały w kinie

12. Okulista lub pediatra

13. Kopana w ziemi, pełna wody

14. Daje mleko, nie krowa

15. Kuzynka kaczki

16. Dmuchana zabawka

17. Rodzice mamy

18. „Z małej... wielki deszcz”

19. Nauka o ochronie środowiska

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Połącz kropki

Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Bracia Lwie Serce”, „bocian”, „niebieski”), nagrody („Bracia Lwie Serce”, „bocian”, „niebieski”), nagrody („Bracia Lwie Serce”, „bocian”, „niebieski”), nagrody 

(zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, 
farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, 

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

Hania Łuszczyńska, Angelika Wolna, Hania Łuszczyńska, Angelika Wolna, Hania Łuszczyńska, Angelika Wolna, 
Lesław Łomski.Lesław Łomski.Lesław Łomski.

Kącik 
dla dzieci

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami! 
Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa 
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony, 
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.

1. Hasło z krzyżówki

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

........................................................................................
3. Ukryte imina żeńskie

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 379

++

R E B U S

....STA ......
L=N

MAK=A

ZNA....

W podanych wyrazach znajdź imiona żeńskie:

Ułóż 5 wyrazów, z liter podanego wyrazu:

MALARZ, ZIELARZ, FASOLA, FIGA, 
DRZEWA, OKULARY, LIZAK

K R A S N O L U D E K
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438

ZAMóW GAZ DO DOMU
• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości 
• czySte Garnki

ZAPRASZAMY

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

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

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

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

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

Treść ogłoszenia (max. 20 słów)

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

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

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

Tygodnik „Noworudzianin” nr 428

Serdecznie zapraszamy  
do naszego sklepu
Jesteśmy koło Stacji Pieprzyk

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

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

* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam kawalerkę na dru-
gim piętrze z możliwością zro-
bienia dwóch pokoi w Słupcu 
na os. Wojska Polskiego, 30 m2. 
Tel. 539 958 620.
* Posiadam do wynajęcia ka-
walerkę po remoncie: pokój, 
kuchnia, łazienka, wc. Nowa 
Ruda, ul. Cmentarna. Tel. 692 
209 444.
* Pilnie sprzedam mieszkanie 
w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, 
parter, 57,49 m2, centralne 
ogrzewanie, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka i przedpokój. Do 
mieszkania przynależy piwnica 
i komórka. Cena 70 tys. Tel. 508 
604 355.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. 
do remontu, na 8 piętrze na os. 
Wojska Polskiego w Nowej Ru-
dzie. Tel. 606 351 669.
* Mam do sprzedania 2-poko-
jowe mieszkanie na Akacjowej 
w Nowej Rudzie 44m2 do re-
montu.tel. 539 958 620
* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej lub wynajmę z opcją 
wykupu. Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie ko-
munalne 36 m2 w Nowej Ru-
dzie, na większe, niskie opłaty, 
mieszkanie po remoncie, I pię-
tro, posiada ogrzewanie c.o., 

Nieruchomości

Różne

 
 

 

 
 

           
 

 

Motoryzacja* Sprzedam piecyk na butlę ga-
zową. Cena 80 zł. Nowa Ruda. 
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam segment pokojo-
wy, 2 ławy i 2 komody. Tel. 695 
966 976.
* Sprzedam bieżnię do ćwi-
czeń. Tel. 695 966 976.
* Sprzedam sezonowaną suchą 
rozpałkę w workach. Cena 15 zł 
za worek. Nowa Ruda. Tel. 724 
010 184.
* Sprzedam zmywarkę Sam-
sung 60 cm. Cena 300 zł. Tel. 
603 929 783.
* Zniosę węgiel na terenie No-
wej Rudy i Drogosławia. Tel. 
724 010 184.

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

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

* Oddam za darmo wersalkę, 
tapczan szer. 1,20, komodę. Tel. 
512 920 458.
* Potrzebna pilnie pomoc na 
działce w Słupcu. Tel. 609 606 
746.
* Sprzedam kosiarkę AL-KO 
Classic 3,2E. Nieużywana. Cena 
210 zł. Tel. 600 399 914.
* Poszukuję murarza do bu-
dowy ścian fundamentowych, 
konstrukcyjnych oraz inne – 
dom jednorodzinny. Miejsce 
pracy: Jugów. Tel.: 601 871 171.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena: 20 zł – duży 
wór, 15 zł – średni. Nowa Ruda. 
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam klocki Lego – Hob-
bit plus mniejsze zestawy. Ta-
nio. Tylko SMS-y. Tel. 508 095 
326.
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Sportowcy wznowili treningi

Koniec sezonu 2019/20 w ligach od IV do B klasy. 
To najważniejsza decyzja po spotkaniu szefów wszystkich 
wojewódzkich związków piłki nożnej

Koniec sezonu
Zgodnie z  przewidywaniami zakończyło się 

czwartkowe posiedzenie prezesów wszystkich 
ZPN-ów. Postanowiono na nim, że sezon 2019/20 
oficjalnie zostanie zakończony. Dotyczy to roz-
grywek od IV ligi do B klasy. Postanowiono również, 
że tabele końcowe są to tabele po ostatniej roze-
granej kolejce w  danej lidze. Na tej podstawie 
będą awanse do wyższych lig, ale nie będzie 
spadków. W naszym regionie mają zostać jeszcze 
rozegrane baraże o awans do III ligi, a także inne 

baraże ( jak choćby o  awans do wrocławskiej 
A  klasy), a  także mecze okręgowego Pucharu 
Polski. Czy się uda? – przekonamy się w wakacje. 

W A klasie, grupie III wałbrzyskiej, Słowianin 
Wolibórz awansuje do ligi okręgowej, a Zjedno-
czeni Ścinawka Średnia unikną degradacji do 
klasy B.

W Lidze okręgowej juniorzy noworudzkiego 
Piasta awansują do Ligi dolnośląskiej.

Po trwającej blisko dwa miesiące przerwie, w pierwszym tygodniu maja, piłkarze KS Piast Nowa Ruda wzno-
wili treningi. Obecnie zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach młodzieżowych i wśród seniorów. Drużyny 
trenują zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, czyli w grupach 6- osobowych + trener.

W pierwszych zajęciach seniorów udział wzięło 18 zawodników, 6-osobowe grupy zmieniały się na boisku 
co godzinę, Petr i Lukas trenują indywidualnie w Broumowie, ponieważ na chwilę obecną nie ma możliwości 
przekraczania granicy w Tłumaczowie.
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Ilość goli – zawodnicy
15 – Patryk Drożyński (Bielawianka Bielawa)
13 – Bartosz Chabrowski (Piast ZPAS Nowa Ruda)
12 – Dawid Kuriata (Unia Bardo), Janusz Gancarczyk 

(Moto-Jelcz Oława)
11 – Artur Kierat (Sokół Wielka Lipa), Krzysztof Bia-

lik (Sokół Marcinkowice)
10 – Łukasz Maciejewski (Orzeł Ząbkowice Śląskie)
9 – Mateusz Poświstajło (Piast ZPAS Nowa Ruda), 

Mikołaj Koftas (Piast Żerniki), Grzegorz Rajter (Orzeł 
Prusice)

8 – Robert Myrta (Polonia-Stal Świdnica), Adam 
Bońkowski (Bielawianka Bielawa), Jakub Berkowicz (GKS 
Mirków), Filip Szczypkowski (Wiwa Goszcz)

7 – Wojciech Szuba (Polonia-Stal Świdnica), Bartło-
miej Cegiełka (Bielawianka Bielawa), Jakub Czternastek 
(Polonia Trzebnica), Przemysław Stasiak (Polonia Trzeb-
nica)

6 – Krzysztof Telatyński (Moto-Jelcz Oława), Antonio 
Autonell Moll (Piast Żerniki)

5 – Damian Chajewski (Polonia-Stal Świdnica), Adrian 
Jeziorski (Piast ZPAS Nowa Ruda), Jakub Skorłutowski 
(Moto-Jelcz Oława), Dawid Ziółkowski (Lechia Dzierżo-
niów), Piotr Pietkiewicz (Lechia Dzierżoniów), Piotr 
Stępień (GKS Mirków), Dawid Molski (Orzeł Prusice), 
Bartosz Rzepski (Pogoń Pieszyce)

4 – Edil De Souza Barros (Polonia-Stal Świdnica), 
Michał Wróbel (Sokół Wielka Lipa), Mateusz Spychalski 
(Bielawianka Bielawa), Kacper Rokicki (Sokół Marcin-
kowice), Oliveira Eton Dos Santos (Lechia Dzierżoniów), 
Jarosław Gołda (GKS Mirków), Remigiusz Kowerko (Orzeł 

Ząbkowice Śląskie), Szymon Kuśnierz (Orzeł Ząbkowi-
ce Śląskie), Paweł Gryz (Orzeł Prusice), Łukasz Sakwa 
(Orzeł Prusice), Adrian Jasiński (Pogoń Pieszyce)

3 – Marcos Pauli Baumgarten (Polonia-Stal Świdni-
ca), Paweł Janus (Sokół Wielka Lipa), Igor Wargin (Sokół 
Wielka Lipa), Maciej Rakoczy (Bielawianka Bielawa), 
Mikołaj Połomka (Sokół Marcinkowice), Jacek Jasiński 
(Sokół Marcinkowice), Michał Łaski (Unia Bardo), Ma-
teusz Łaszczewski (Unia Bardo), Jhon Lee Do Carmo 
(Piast Żerniki), Maciej Kowalczyk (Piast Żerniki), Paweł 
Słonecki (Lechia Dzierżoniów), Patryk Chrapek (Lechia 
Dzierżoniów), Dariusz Góral (GKS Mirków), Grzegorz 
Zygadło (GKS Mirków), Adrian Dąbrowski (Wiwa Goszcz), 
Mateusz Moskwa (Wiwa Goszcz), Jakub Wojciechowski 
(Wiwa Goszcz), Damian Błoński (Polonia Trzebnica), 
Daniel Łuczak (Polonia Trzebnica), Sławomir Gorząd 
(Pogoń Pieszyce), Łukasz Żygadło (LKS Bystrzyca Górna)

2 – Kamil Szczygieł (Polonia-Stal Świdnica), Sebastian 
Białasik (Polonia-Stal Świdnica), Michał Kapusz (Sokół 
Wielka Lipa), Adrian Łakomski (Sokół Wielka Lipa), 
Mateusz Magusiak (Sokół Marcinkowice), Sławomir 
Dutka (Sokół Marcinkowice), Jakub Wnęk (Sokół Mar-
cinkowice), Jarosław Wejerowski (Sokół Marcinkowice), 
Seweryn Raszpla (Unia Bardo), Kamil Dymek (Unia 
Bardo), Tomasz Zieliński (Unia Bardo), Krzysztof Czachor 
(Unia Bardo), Wojciech Rzeczycki (Piast ZPAS Nowa 
Ruda), Jakub Skorupa (Moto-Jelcz Oława), Mateusz 
Prusak (Moto-Jelcz Oława), Mateusz Miazga (Lechia 
Dzierżoniów), Damian Uszczyk (Lechia Dzierżoniów), 
Dawid Domaradzki (Lechia Dzierżoniów), Arkadiusz 
Majewski (Lechia Dzierżoniów), Kamil Mańkowski (GKS 

Mirków), Grzegorz Aftowicz (GKS Mirków), Piotr Kotwa 
(Wiwa Goszcz), Karol Makowczyński (Wiwa Goszcz), 
Szymon Radziszewski (Orzeł Ząbkowice Śląskie), Tomasz 
Piątkowski (Orzeł Ząbkowice Śląskie), Mateusz Tetłak 
(Polonia Trzebnica), Krzysztof Ostrowski (Orzeł Prusice), 
Jakub Stańko (Pogoń Pieszyce), Eryk Klemiński (LKS 
Bystrzyca Górna)

1 – Wojciech Sowa (Polonia-Stal Świdnica), Łukasz 
Dragon (Sokół Wielka Lipa), Karol Wojtyło (Sokół Wiel-
ka Lipa), Sławomir Domański (Sokół Wielka Lipa), Paweł 
Kuśmierek (Bielawianka Bielawa), Mateusz Kuriata 
(Bielawianka Bielawa), Jakub Kulej (Sokół Marcinkowi-
ce), Jakub Dębiczak (Sokół Marcinkowice), Piotr Ficoń 
(Sokół Marcinkowice), Jan Leończyk (Sokół Marcinko-
wice), Jakub Polanowski (Sokół Marcinkowice), Łukasz 
Skowronek (Unia Bardo), Tomasz Robak (Unia Bardo), 
Michał Wojtal (Unia Bardo), Michał Szabat (Unia Bardo), 
Ernest Polak (Piast ZPAS Nowa Ruda), Marcel Schmidt 
(Piast ZPAS Nowa Ruda), Deiverson Correia de Assis 
Lima (Piast ZPAS Nowa Ruda), Damian Makowski (Mo-
to-Jelcz Oława), Lucjan Zieliński (Moto-Jelcz Oława), 
Krzysztof Waliś (Moto-Jelcz Oława), Karol Nikodem 
(Moto-Jelcz Oława), Adrian Gelles (Moto-Jelcz Oława), 
Kamil Dołgan (Moto-Jelcz Oława), Robert Pikulicki (Piast 
Żerniki), Jakub Telatyński (Piast Żerniki), Michał Szewczyk 
(Piast Żerniki), Artur Łuczkiewicz (Piast Żerniki), Piotr 
Tylka (Piast Żerniki), Jakub Knyrek (Lechia Dzierżoniów), 
Grzegorz Borowy (Lechia Dzierżoniów), Damian Korkuś 
(Lechia Dzierżoniów), Jakub Chlipała (Lechia Dzierżo-
niów), Filip Skórnica (GKS Mirków), Artur Monasterski 
(GKS Mirków), Kamil Mazurkiewicz (GKS Mirków), Ma-
teusz Żak (Wiwa Goszcz), Dariusz Śląski (Wiwa Goszcz), 
Kacper Bartusiak (Wiwa Goszcz), Tomasz Sitek (Wiwa 
Goszcz), Karol Bohajczuk (Orzeł Ząbkowice Śląskie), 
Oktawiusz Lamorski (Polonia Trzebnica), Filip Turkowyd 
(Polonia Trzebnica), Adrii Danyliuk (Polonia Trzebnica), 
Bartłomiej Skowroński (Polonia Trzebnica), Andrei Rats 
(Polonia Trzebnica), Grzegorz Wąsek (Orzeł Prusice), 
Maciej Głogowski (Orzeł Prusice), Hubert Miara (Orzeł 
Prusice), Sebastian Gorząd (Pogoń Pieszyce), Jakub 
Gucwa (Pogoń Pieszyce), Bartosz Tomkiewicz (Pogoń 
Pieszyce), Łukasz Somala (LKS Bystrzyca Górna), Claudio 
Raffaele Cerciello (LKS Bystrzyca Górna), Kamil Bezegłów 
(LKS Bystrzyca Górna), Michał Somala (LKS Bystrzyca 
Górna)

Bartosz Chabrowski drugim strzelcem ligi
Bartosz Chabrowski, który w zakończonym po 16 kolejce sezonie, zanotował na swoim 
koncie 13 trafień, zajął drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi. Królem 
strzelców został zawodnik Bielawianki Bielawa Patryk Drożyński. Gratulujemy Bartkowi 
i liczymy, że w kolejnym sezonie równie często będzie pokonywał bramkarzy rywali
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