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#ZOSTAŃWDOMU
Apelujemy!

Pozostańcie w domach.
Wychodźcie tylko w sprawach pilnych,

zachowując zalecane środki:
- zachowujcie bezpieczny odstęp

(ok. 2 metry) od innych osób,
- jeżeli chcecie kichnąć lub zakasłać,

zasłońcie twarz ramieniem,
- poproście sąsiadów i bliskich
o pomoc w zrobieniu zakupów,

- po powrocie do domów
umyjcie dokładnie ręce.

Zespół redakcyjny
wraz z Czytelnikami i Reklamodawcami

#DZIĘKUJE
wszystkim medykom oraz służbom bezpieczeństwa

za ich poświęcenie w tym trudnym okresie.
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NA  POCZĄTEK

Razem
możemy więcej

Dzisiaj czytacie wyjątkowy 
numer Wiadomości Świdnic-
kich / Moich Informacji Powia-
towych. Ukazał się wyłącznie 
w formie elektronicznej – za 
względu na Wasze i nasze 
bezpieczeństwo. Podobnie jak 
wielu innych przedsiębiorców 
my również przyłączyliśmy 
się do akcji #zostanwdomu. 
Mając świadomość, że wielu 
z Was nie pójdzie do kiosków, 
aby kupić kolejne, papierowe 
wydanie Wiadomości Świd-
nickich czy wyjść na ulice po-
wiatu by odebrać darmowy 
egzemplarz Moich Informa-
cji, publikujemy ten numer 
w Internecie, na stronach: 
www.ws-24.pl oraz www.mo-
jeinformacje.pl.

Podobnie, jak w poprzed-
nich numerach, większość 
artykułów poświęconych 
jest walce z koronawirusem. 
Dzisiaj próbują pokonać go 
wszystkie państwa na świe-
cie. Z niepokojem obserwu-
jemy sytuację gospodarczą, 
sytuacja zmienia się bardzo 
dynamicznie. Nie czekając 
na rozwój wydarzeń już roz-
poczęliśmy naszą kampanię 
#pomozmysobiewzajemnie. 
Co oznacza w praktyce? Da-
jemy fi rmom możliwość za-
kupu reklamy w gazetach, 
które ukazują się na terenie 
trzech powiatów: świdnickim, 
wałbrzyskim i dzierżoniow-
skim z 50% rabatem. Można 
ją będzie wykorzystać do 3 
miesięcy po zakończeniu sta-
nu epidemicznego w Polsce. 
Wtedy, gdy ruszycie ponow-
nie ze swoimi biznesami i bę-
dziecie chcieli szybko poinfor-
mować o tym szeroką grupę 
klientów. Czekamy na ruch ze 
strony organizacji wspierają-
cych biznes. Chociażby Sto-
warzyszenia Przedsiębiorców 
i Kupców Świdnickich, którego 
misją jest „Być profesjonalnym 
Stowarzyszeniem, wspiera-

jących swoich członków, bę-
dącym miejscem wymiany 
doświadczeń, wspomagają-
cym inicjatywy gospodarcze, 
edukacyjne i kulturalne oraz 
okazującym szacunek współ-
członkom, współpracowni-
kom i społeczności”. Wierzy-
my, że będą walczyć o interes 
wszystkich przedsiębiorców 
w mieście i powiecie. Ocze-
kujemy konkretnych, a przede 
wszystkim autorskich, pomy-
słów od prezydent Świdnicy, 
jej pracowników i rady miej-
skiej. Teraz jak nigdy możecie 
się wykazać i udowodnić czy 
wyborcy dobrze zrobili sta-
wiając „krzyżyk” przy Waszych 
nazwiskach. Dzierżoniów nie 
czeka, a działa. Tam burmistrz 
miasta dyskutuje już z kupca-
mi i mieszkańcami o możliwo-
ści uruchomienia miejskiego 
targu - pod pełną kontrolą 
i z zachowaniem wszystkich 
niezbędnych środków ostroż-
ności. Po to, aby ustrzec setki 
małych fi rm od upadku. 

Przypominamy również, 
że na bieżąco relacjonujemy 
poszczególne wydarzenia na 
naszym profi lu na Facebooku 
(ws-24.pl). Dziękujemy, że 
tworzycie go razem z nami. 
Dzięki Waszym sygnałom 
i zdjęciom tysiące mieszkań-
ców Świdnicy i regionu wie, 
co się dzieje „za oknem”. Za-
chęcamy Was jednocześnie do 
dalszego komentowania po-
stów. Teraz szczególnie tych, 
które dotyczą informacji ze 
szpitala Latawiec i innych jed-
nostek służby zdrowia. Pokaż-
my wspólnie naszą wdzięcz-
ność dla wszystkich medyków 
oraz tych, którzy z narażeniem 
zdrowia pracują każdego dnia. 

Zachęcamy Was do lektury. 
Prześlijcie gazetę znajomym, 
pokażcie, a jeśli chcecie - wy-
drukujcie rodzicom i dziad-
kom. 

Zespół redakcyjny

Specjalna edycja Świdnickich Recenzji Muzycznych
Lubisz muzykę i masz teraz 

więcej czasu na słuchanie ulu-
bionych płyt? Chciałbyś spró-
bować swoich sił w stworzeniu 
recenzji? Świdnicki Ośrodek 
Kultury zaprasza do kolejnej 
edycji Świdnickich Recenzji 
Muzycznych. 1000 zł w puli 
nagród czeka na autorów naj-
lepszych recenzji polskich płyt. 
Tradycyjnie nagradzane będą 
teksty, a po raz pierwszy rów-

nież nagrania 
wideo!

Ś w i d n i c -
kie Recenzje 
Muzyczne to 
projekt realizo-
wany od 2016 
roku, które-
go głównym 
celem jest zaangażowanie i 
poznanie gustów lokalnych fa-
nów muzyki. Wielu z recenzo-

wanych do 
tej pory 
a r t y s t ó w 
p o j a w i a -
ło się na-
stępnie na 
koncertach 
w Świdnicy 
(m.in. Kor-

tez, Coma, Luxtorpeda, KęKę, 
Sarius, Pablopavo, KAT).

Termin nadsyłania zgło-

szeń mija 11 kwietnia, 
a pierwsza recenzja już 
wpłynęła (Komety „Alfa 
Centauri”). Szczegółowe 
informacje dostępne są 
na stronie Świdnickie-
go Ośrodka Kultury, a 
aktualności pojawiają 
się na stronie Facebook 
Świdnickiego Przeglądu 
Muzycznego.

> (opr.)

Barokowe freski odzyskują blask

Migawki z miasta – Czytelnicy informują

Konserwatorzy z boga-
tym doświadczeniem, 

wykonując benedyktyńską 
pracę przywracają blask 
kolejnym malowidłom ka-
tedry. Zakończył się remont 
sklepienia i ścian w prezbi-
terium. Prace konserwator-
skie trwały blisko 2 lata.

Aktualnie przy wsparciu z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach pro-
gramu Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów 
kultury Programu Operacyj-
nego Infrastruktura Środowi-
ska 2014-2020, konserwatorzy 
przygotowują się do renowacji 
malowideł znajdujących się 
w pierwszej części nawy głów-
nej. Temat zadania to: Kon-
serwacja, rewitalizacja i digi-
talizacja barokowego wnętrza 
gotyckiej Katedry Świdnickiej. 
Prace będą prowadzone na wy-
sokości 25 metrów, a wykonują 
je konserwatorzy i konserwa-

torki krakowskiej Firmy Konser-
watorskiej Piotr Białko. Reno-
wacja rozpocznie się od zdjęcia 
przemalowań, którym zostały 
poddane freski w XX wieku. To 
żmudna praca, ale bardzo sa-
tysfakcjonująca, bo dociera się 
do oryginału, który oczarowuje 
fi nezją, delikatnością i zaska-
kuje często kolorystyką. Ma-
lowidła są bardzo zniszczone, 
dlatego sporo czasu zajmie ich 
rekonstrukcja.

> (opr.)

Fot.: Katedra Świdnica

Trwa światowa walka z koronawirusem. Zamknięte sklepy, mniejszy ruch na ulicach i chodnikach, czy odstępy w kolejce 
w sklepie – to obe2cnie nikogo nie dziwi. Część osób nie może pozostać w domu. Muszą zrobić zakupy i jechać do pracy. 

Zobaczcie, jak wygląda Świdnica na zdjęciach, które nam przesyłają na Facebooku. Na Twoje również czekamy (FB: ws-24.pl).
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Jak radzą sobie uczniowie
z zajęciami online?
W związku z narasta-

jącym zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się 
koronawirusa wszystkie 
placówki szkolne w Polsce 
pozostają zamknięte do 
25 marca. Nie oznacza to 
jednak dwóch tygodni wol-
nego dla uczniów.

Nad wprowadzeniem zajęć 
realizowanych przez nauczy-
cieli zdalnie w przyśpieszonym 
tempie pracuje coraz więcej 
placówek. 17 marca miały 
miejsce pierwsze lekcje online 
w Zespole Szkół Budowlano-
-Elektrycznych im. Jana III So-
bieskiego w Świdnicy.

Zajęcia online z programo-
wania i języka angielskiego 
odbyły się dla klasy 3cT. Wzię-
ła w nich udział większość 
uczniów. Transmisja na żywo 
prowadzonych zajęć odbywa-

ła się na grupach w mediach 
społecznościowych, do któ-
rych dostęp miały wyłącznie 
upoważnione osoby. Ucznio-
wie łączyli się z nauczyciela-
mi przy pomocy komputera, 
tabletu lub telefonu z dostę-
pem do internetu. – W tro-
sce o zbliżające się egzaminy 
i zachowanie ciągłości w na-
uczaniu, postanowiliśmy zor-

ganizować naszym uczniom 
nauczanie zdalne z wykorzy-
staniem dostępnych techno-
logii. Otrzymaliśmy wsparcie 
technologiczne od RST So-
ftware Masters – fi rmy, która 
od lat wspiera kształcenie na 
kierunku technik informatyk. 
Nauczyciele zostali wcześniej 
przeszkoleni i przeprowadzo-
no lekcje testowe – tłumaczy 

dyrektorka szkoły, Krystyna 
Kowalonek.

Dobór konkretnego narzę-
dzia tłumaczy Maksymilian 
Wojewoda z RST Software 
Masters, który poprowadził 
pierwsze lekcje online w świd-
nickiej szkole: – Staraliśmy 
się wybrać platformę, która 
będzie powszechna w uży-
ciu, darmowa i z możliwością 
jednoczesnego połączenia 
około 50 osób. Skorzystaliśmy 
z transmisji na żywo na Fa-
cebooku oraz Skype’a. Dostęp 
do nauczycieli jest szczegól-
nie ważny dla ostatnich klas, 
które przygotowują się do 
zbliżających się egzaminów 
maturalnych. W nadchodzą-
cych dniach dyrekcja szkoły 
podejmie decyzję o dalszym 
wdrażaniu lekcji prowadzo-
nych zdalnie.

> (opr.)

Sabina, Dennis i Julia pokrzyżowali plany 
Beaty Moskal-Słaniewskiej?

Remont potoku Młynówka

Miasto Świdnica zwró-
ciło się do Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o uchylenie 
decyzji zezwalającej gminie 
na prowadzenie prac kon-
serwatorskich w obrębie 
drzew i krzewów w obrębie 
Parku Młodzieżowego w 
Świdnicy.

Jak czytamy w dokumen-
cie, do którego dotarliśmy 
podstawą wniosku jest „fak-
tyczna zmiana stanu faktycz-
nego”. Jak pisze Beata Mo-
skal-Słaniewska „w wyniku 
wystąpienia na terenie Polski 
w dniach 14-25 lutego 2020 
roku orkanu Sabina, huraga-
nu Dennis oraz Wichury Ju-
lia, niektóre drzewa w Parku 
Młodzieżowym w Świdnicy 
wskazane do usunięcia zo-
stały powalone i uszkodzone. 

Ponadto na zlecenie gmi-
ny został przeprowadzony 
w Parku audyt skierowany 
m.in. na postulaty wnoszone 
przez Federację Arborystów 
Polskich, w wyniku którego 
zmianie – zmniejszeniu, ule-
gła ilość drzew wskazanych 
do usunięcia. Mając na uwa-
dze powyższe oraz ważny 

interes społeczny jakim jest 
zachowanie charakteru Parku 
Młodzieżowego wnosimy jak 
na wstępie”. Podkreśla rów-
nież, że po ustaleniu stany 
faktycznego w Parku Mło-
dzieżowym wystąpi z nowym 
wnioskiem. Świdniccy eko-
lodzy nie kryją zadowolenia 
z pisma, które złożyła Beata 

Moskal-Słaniewska. Od po-
czątku walczyli o Park Mło-
dzieżowy. Szereg zastrzeżeń 
zgłaszali również specjaliści 
z Polski, których zaprosiliśmy 
na specjalną debatę. Przypo-
mnijmy, że udziału w spotka-
niu z gośćmi odmówiła pre-
zydent Świdnicy.

> (opr)

Około 85 tysięcy złotych 
kosztowało wykonanie 

prac przy potoku Młynów-
ka. 

W ramach zadania wy-
mieniono 128 metrów prze-
wężonych odcinków kanału 
na rury o średnicy 400 mm, 
jedną studnię rewizyjną, a sie-
dem z nich wyremontowano. 
W studniach wykonano kinety 
uniemożliwiające swobodny 
przepływ wody, co w znacz-
ny sposób zmniejszyło stra-
ty i podniosło wydajność 
przepływu. Potok Młynówka 

doprowadza wodę z rzeki By-
strzycy do zespołu basenów 
przy ul. Śląskiej oraz do zbior-
nika Witoszówka w Parku 
Centralnym. W ubiegłym roku 
ze względu na suszę, w okre-
sie letnim zbiornik nie był za-
silany z naturalnego dopływu, 
czyli z potoku, co powodowa-
ło systematyczne obniżanie 
poziomu wody, a w konse-
kwencji także czasowe wyłą-
czenia fontann w parku. - Re-
mont ten był konieczny, gdyż 
przepływ wody w Młynówce 
był ograniczony ze względu 
na przewężenia rurociągu na 

trzech skanalizowanych od-
cinkach, a także z powodu 
korzeni drzew wrastających 
w rurociąg w dwóch miej-
scach – mówi Maciej Gleba, 
dyrektor Wydziału Dróg i In-
frastruktury Miejskiej. Prace 
polegające na usunięciu ko-
rzeni drzew z rurociągu oraz 
oczyszczenie i odmulenie 295 
metrowego odcinka otwarte-
go od ujścia zbiornika do Fle-
szy Nowomłyńskiej wykonało 
Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji.

> (opr)
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ABC Ostatnia Posługa - Karpińscy
» BOK Świdnica
   ul. Zamenhofa 44B  74 637-95-55 
   ul. Śląska 11  74 852-28-91 
» BOK Strzegom  74 853-39-89 
» BOK Jawor  76 870-28-86
Zakład Pogrzebowy „CHARON” 502-226-992
» Świdnica, Zamenhofa 4 24/h - 74 851-30- 64
» Jaworzyna Śl., Wolności 15a 24/h - 74 858-79-96
» Żarów, Armii Krajowej 60/13 24/h - 74 858-70-27
Usługi Pogrzebowe „OLECH” tel. 24 h - 74 640-24-42
» Świdnica ul. Garbarska 36 kom. 24 h - 502-353-568

zakłady pogrzebowe

Firmy zawieszają składki
Prawie 2,5 tys. wnio-

sków wysłali w ciągu 
dwóch tygodni dolno-
śląscy przedsiębiorcy 
do ZUS. Dokumenty od 
tych fi rm, które poniosły 
straty w związku z epide-
mią koronawirusa będą 
realizowane przez ZUS 
priorytetowo. - Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
jest gotowy do realizowa-
nia tzw. tarczy antykryzy-
sowej – zapewniają jego 
przedstawiciele. 

Na tzw. tarczę antykryzy-
sową składają się projekty 
kilku ustaw. Głównym celem 
nowych rozwiązań prawnych 
jest ochrona zatrudnienia, 
zmniejszenie obciążeń i za-

chowanie płynności fi nan-
sowej w fi rmach. Ułatwienia 
obejmują m.in. zwolnienie 
ze składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Solidarnościowy, 
FGŚP lub FEP przez 3 miesią-
ce. - Przygotowaliśmy się do-
brze do wdrożenia rozwiązań 
prawnych, które są ułatwie-
niem dla wielu pracodawców 
i pracowników. Proponowane 
w ustawie trzymiesięczne za-
wieszenie opłacania składek 
przez mikroprzedsiębiorców 
nie wpłynie negatywnie na 
pieniądze wypłacane im 
przez ZUS – zapewnia Iwona 
Kowalska-Matis, regional-
ny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku.

Nowa ustawa przewiduje 
także wypłatę tzw. posto-
jowego w kwocie do ok. 2 
tys. zł – dla zleceniobiorców 
(umowa zlecenia, agencyj-
na, o dzieło) i samozatrud-
nionych. Zniesiona będzie 
także opłata prolongacyjna 
za skorzystanie z ulg w opła-
caniu składek. - Wnioski 
przedsiębiorców, którzy 
ponieśli straty w związku 
z epidemią koronawirusa, 
będą realizowane przez nas 
priorytetowo i będą zauto-
matyzowane. - Uważamy 
bowiem, że w tym trudnym 
czasie należy zrobić wszyst-
ko, aby pomóc przedsiębior-
com i pracownikom – dodaje 
rzeczniczka. Przedsiębiorcy, 
którzy są w trudnej sytuacji, 

mogą już teraz korzystać 
z innych rozwiązań propo-
nowanych przez ZUS. Chodzi 
m.in. o odroczenie składek 
ze względu na epidemię ko-
ronawirusa. - Skróciliśmy do 
jednej strony i maksymalnie 
uprościliśmy wniosek o od-
roczenie płatności. Wystar-
czy wypełnić kilka danych 
i krótko wyjaśnić, w jaki spo-
sób epidemia koronawirusa 
wpłynęła na sytuację fi nan-
sową fi rmy – mówi Kowal-
ska-Matis. Wniosek można 
przesłać elektronicznie – za 
pośrednictwem Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE), 
pocztą lub złożyć w skrzynce 
dostępnej w placówce ZUS.

> (opr)

Czy ta tarcza ochroni gospodarkę?
Senat zajmie się dzisiaj 

(30 marca) ustawą, któ-
rej zadaniem jest wsparcie 
gospodarki i przedsiębior-
ców. Pakiet, który ma prze-
ciwdziałać gospodarczym 
skutkom pandemii korona-
wirusa, przyjął Sejm.

Pakiet dot. tarczy antykry-
zysowej przyjętej przez rząd 
przewiduje zwolnienie mi-
krofi rm do 9 osób ze składek 
do ZUS na 3 miesiące (ma-
rzec–maj) – zwolnienie doty-
czy składek za przedsiębiorcę 
i pracujące dla niego osoby. 
Skorzystać mogą także sa-
mozatrudnieni z przychodem 
do 3-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia, którzy opła-
cają składki tylko za siebie. Co 
to ma oznaczać w praktyce? 
Państwo przejmie na 3 miesią-
ce (za marzec, kwiecień i maj 
br.) pokrycie składek do ZUS 
od mikrofi rm zatrudniających 
do 9 osób, założonych przed 
1 lutego br. Zwolnienie doty-
czy składek za przedsiębiorcę 
i pracujące dla niego osoby. 
Ze zwolnienia mogą skorzystać 
także samozatrudnieni z przy-
chodem do 15 681 zł (300% 
przeciętnego wynagrodzenia), 
którzy opłacają składki tylko 
za siebie. Zwolnienie dotyczy 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, ubezpieczenie zdro-
wotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Solidarnościowy, FGŚP, FEP. 
Zarówno przedsiębiorca, jak 
i pracujące dla niego osoby za-
chowają prawo do świadczeń 
zdrowotnych i z ubezpieczeń 
społecznych za okres zwolnie-
nia ze składek. Łączny skutek 
dla 3 miesięcy rząd szacuje na 
9,5 mld zł, w tym 6,8 mld zł za 
mikrofi rmy i 2,6 mld zł za sa-
mozatrudnionych opłacających 
tylko swoje własne składki. 

Kolejny zapis tarczy doty-
czy świadczenia postojowego 
w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla 
zleceniobiorców (umowa zle-
cenia, agencyjna, o dzieło) 

i samozatrudnionych o przy-
chodzie poniżej 3-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia 
(wypłata przez ZUS świadcze-
nia postojowego w związku 
z przestojem spowodowa-
nym epidemią koronawirusa). 
Świadczenie co do zasady wy-
nosi 2080 zł (80% minimal-
nego wynagrodzenia) i jest 
nieoskładkowane oraz nie-
opodatkowane. W przypadku 
zleceniobiorców, których przy-
chód z umów cywilnopraw-
nych nie przekracza 1300 zł 
miesięcznie (50% minimalnego 
wynagrodzenia), świadcze-
nie postojowe wynosi sumę 
wynagrodzeń z tytułu umów 
cywilnoprawnych. Z kolei sa-
mozatrudnieni rozliczający się 
w formie karty podatkowej 
otrzymają świadczenie posto-
jowe w wysokości 1300 zł. Wa-
runkiem uzyskania świadczenia 
jest, aby przychód w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc zło-
żenia wniosku nie przekraczał 
15 681 zł (3-krotności progno-
zowanego przeciętnego wyna-
grodzenia na 2020 r.). Poza tym 

rozpoczęcie działalności lub 
zawarcie umowy musi nastąpić 
przed 1 lutego br. W przypad-
ku osób samozatrudnionych 
przychód w miesiącu poprze-
dzającym miesiąc złożenia 
wniosku musi spaść o co naj-
mniej 15% w stosunku do mie-
siąca poprzedniego. Nie trze-
ba zawieszać działalności, ale 
świadczenie przysługuje także 
samozatrudnionym, którzy za-
wiesili ją po 31 stycznia br.

Rząd zamierza wprowadzić 
dofi nansowanie wynagrodzeń 
pracowników – do wysokości 
40% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia i uelastycz-
nienie czasu pracy – dla fi rm 
w kłopotach. Pomoc ze środ-
ków FGŚP będzie przysługi-
wało przedsiębiorcy w okresie 
wprowadzonego przez przed-
siębiorcę przestoju ekonomicz-
nego lub obniżonego wymiaru 
czasu, w przypadku spadku 
obrotów gospodarczych: nie 
mniej niż o 15%, obliczony 
jako stosunek łącznych obro-
tów w ciągu 2 kolejnych mie-
sięcy w okresie po 01.01.2020 

r., do łącznych obrotów z ana-
logicznych 2 miesięcy z roku 
ubiegłego w następstwie wy-
stąpienia COVID 19, lub nie 
mniej niż o 25%, obliczony 
jako stosunek łącznych obro-
tów w ciągu dowolnie wska-
zanego miesiąca w okresie po 
01.01.2020 r., w porównaniu do 
obrotów z miesiąca poprzed-
niego. W związku ze spad-
kiem obrotów gospodarczych 
w następstwie wystąpienia 
koronawirusa, pracownikowi 
objętemu przestojem ekono-
micznym pracodawca wypłaca 
wynagrodzenie w wysokości 
co najmniej minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę. Dzięki 
środkom z FGŚP pracodaw-
ca otrzyma dofi nansowanie 
do wynagrodzenia w okresie 
przestoju w wysokości 50% mi-
nimalnego wynagrodzenia plus 
składki na ubezpieczenia spo-
łeczne należne od pracodaw-
cy od przyznanych świadczeń, 
czyli 1 533,09 zł, z uwzględnie-
niem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył 
wymiar czasu pracy w związku 

ze spadkiem obrotów gospo-
darczych w następstwie wy-
stąpienia koronawirusa, może 
obniżyć wymiar czasu pracy 
pracownika o 20%, nie więcej 
niż do 0,5 etatu, z zastrzeże-
niem, że wynagrodzenie nie 
może być niższe niż minimal-
ne wynagrodzenie za pracę, 
z uwzględnieniem wymiaru 
czasu pracy. Przy tak obniżo-
nym wymiarze czasu pracy Fun-
dusz dofi nansuje maksymalnie 
do wysokości 40% przeciętne-
go miesięcznego wynagrodze-
nia z poprzedniego kwartału 
ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego plus składki na ubezpie-
czenia społeczne należne od 
pracodawcy od przyznanych 
świadczeń. tj. 2 452,27 zł. Oba 
świadczenia przysługiwać będą 
przez łączny okres 3 miesięcy 
od dnia podpisania umowy 
o wypłatę świadczeń. Rada 
Ministrów może, w celu prze-
ciwdziałania skutkom gospo-
darczym COVID-19, w drodze 
rozporządzenia, przedłużyć 
ten okres, mając na względzie 

okres obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii oraz skutki nimi 
wywołane. Wnioski mogą być 
składane elektronicznie. Wnio-
ski są składane do Dyrektorów 
Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Pracodawca dotknięty skut-
kami epidemii koronawiru-
sa będzie mógł skrócić do-
bowy czas nieprzerwanego 
odpoczynku dla pracownika 
z obecnych 11 godzin do 8 
(z gwarancją oddania pracow-
nikowi równoważnego odpo-
czynku w okresie 8 tygodni), 
a tygodniowy czas takiego od-
poczynku – z 35 do 32 godzin. 
W porozumieniu ze związkami 
zawodowymi albo gdy nie ma 
związków z przedstawicielami 
pracowników - będzie mógł 
też wydłużyć dobowy wymiar 
czas pracy do 12 godzin (rów-
noważny system czasu pra-
cy) oraz okres rozliczeniowy 
do maksymalnie 12 miesięcy. 
Wsparciem ze strony państwa 
ma być równie wprowadze-
nie mechanizmu wydłużania 
terminów realizacji zamówień 
publicznych. Służyć temu bę-
dzie procedura zwalniająca 
z naliczania kar umownych za 
– związane z epidemią – opóź-
nienia w realizacji przetargów. 
Jednocześnie nienaliczenie kar 
umownych w tej procedurze 
nie będzie stanowić naruszenia 
dyscypliny fi nansów publicz-
nych. Dodatkowo wprowadzo-
ny będzie przyspieszony tryb 
lub niestosowanie przepisów 
Prawa zamówień publicznych 
w przypadku zamówień nie-
zbędnych do walki z korona-
wirusem. 

Dla branży turystycznej za-
proponowano przedłużenie 
terminu na zwrot wpłat klien-
ta w przypadku niemożności 
zorganizowania wydarzenia 
z powodu epidemii (dot. or-
ganizacji wystaw i kongresów 
lub działalności kulturalnej, 
rozrywkowej, rekreacyjnej, 
sportowej, organizującej wy-
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stawy tematyczne lub imprezy 
plenerowe) do 180 dni od roz-
wiązania umowy. Dziś jest to 
14 dni. Kolejnymi udogodnie-
niami mają być również: moż-
liwość skorzystania przez klien-
tów z voucherów na realizację 
imprezy turystycznej w ciągu 
roku od dnia, w którym miała 
się odbyć impreza odwołana 
w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19, rozliczenie całej te-
gorocznej straty w przyszłym 
roku, umożliwienie podatni-
kom CIT i PIT, którzy pono-
szą negatywne konsekwencje 
COVID-19, odliczenia straty 
poniesionej w 2020 r., od do-
chodu z działalności, uzyska-
nego w 2019 r. Warunek to 
osiągnięcie w 2020 r. – w po-
równaniu do 2019 r. – przycho-
dów niższych o co najmniej 50 
proc., przedłużenie bankowych 
kredytów obrotowych, umoż-
liwienie obliczania zdolności 
kredytowej w oparciu o dane 
fi nansowe na koniec 2019 r. 
Towarzyszyć temu będą reko-
mendacje w zakresie sposo-
bu liczenia rezerw na kredyty. 
Sektor bankowy zadeklarował 
gotowość do przedłużenia 
kredytów obrotowych przy 
zmianie regulacji. Rozwiązanie 
to umożliwia wydłużenie kre-
dytów obrotowych – o warto-
ści ok. 150 mld zł – dla sektora 
przedsiębiorstw. W projekcie 
jest także zapis o przedłużeniu 
legalnego pobytu i zezwoleń 
na pracę dla obcokrajowców. - 
Wydłużenie terminu składania 
wniosków o udzielenie zezwo-

leń pobytowych, przedłużenie 
wizy oraz przedłużenie pobytu 
w ramach ruchu bezwizowego, 
jeżeli wypadałby w okresie sta-
nu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii. Wydłużenie 
z mocy prawa okresów ważno-
ści zezwoleń na pobyt czasowy 
oraz wiz krajowych (do 30 dni 
od dnia odwołania tego stanu)
– czytamy w założeniach tarczy 
antykryzysowej. 

Polityka drugiej szansy
W sytuacji kryzysu makro-

ekonomicznego duża liczba 
fi rm może być zmuszona do 
restrukturyzacji. Zwłaszcza 
małe i średnie fi rmy mają pro-
blem ze skutecznym przej-
ściem przez proces restruk-
turyzacji i wiele z nich kończy 
się upadłością lub likwidacją. 
- Dlatego możliwa będzie po-
moc dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, które przecho-
dzą proces restrukturyzacji. Cel 
to ułatwienie im ponownego 
startu działalności gospodar-
czej. Rozwiązanie ma minima-
lizować przyszłe skutki gospo-
darcze pandemii. W tym celu 
nastąpi odroczenie niektórych 
obowiązków (patrz ramka). Na 
pakiet tarczy składają się: pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19 (specustawa); 
projekt ustawy o udzielaniu 
pomocy publicznej w celu 
ratowania lub restrukturyza-
cji przedsiębiorców (polityka 

nowej szansy); projekt ustawy 
o zmianie ustawy o systemie 
instytucji rozwoju (PFR). Pro-
jekty opracowały: Ministerstwo 
Rozwoju; MRPiPS; Minister-
stwo Finansów; ZUS; KNF; PFR; 
Ministerstwo Sprawiedliwości; 
MSWiA, pod nadzorem KPRM 
i we współpracy z innymi mi-
nisterstwami oraz instytucjami 
publicznymi.

> (źródło gov.pl)

Propozycja odroczeń płat-
ności (terminy):

- przesunięcie terminu płat-
ności zaliczek na podatek do-
chodowy od wypłacanych wy-
nagrodzeń w marcu i kwietniu 
2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
- przesunięcie obowiąz-
ku składania nowego pliku 
JPK_VAT dla dużych fi rm (de-
klaracja wraz z ewidencją) z 1 
kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
- przesunięcie matrycy VAT z 
1 kwietnia na 1 lipca 2020;
- przesunięcie obowiązku 
utworzenia Pracowniczych 
Planów Kapitałowych w śred-
nich przedsiębiorstwach na 1 
października 2020 r.;
- odroczenie do 13 lipca 2020 
r. obowiązku zgłoszenia infor-
macji do Centralnego Rejestru 
Benefi cjentów Rzeczywistych 
(ustawa o przeciwdziałaniu 
praniu brudnych pieniędzy);
- zwolnienie z podatku od 
czynności cywilnoprawnych 
(PCC) umowy pożyczki za-
wieranej do dnia 31 sierpnia 
2020 r.
- wydłużenie terminu na zło-
żenie informacji o cenach 

transferowych do 30 września 
2020 r.;
- wydłużenie terminu na zło-
żenie zawiadomienia o do-
konaniu zapłaty na rachunek 
niezamieszczony w wykazie 
podatników VAT, o którym 
mowa w art. 96b ust. 1 usta-
wy o VAT (z 3-dniowego do 
14-dniowego);
- przesunięcie terminu wej-
ścia w życie rozwiązań praw-
nych dot. zrównania pozycji 
prawnej drobnych przedsię-
biorców i konsumentów z 1 
czerwca 2020 r. na 1 stycznia 
2021 r.;
- odroczenie podatku do 
sprzedaży detalicznej do 1 
stycznia 2021 r.;
- możliwość odroczenia 
terminu wykonania badań 
urządzeń technicznych, z za-
chowaniem możliwości eks-
ploatacji przez maksymalny 
okres kolejnych 6 miesięcy;
- wydłużenie okresu sporzą-
dzania dokumentów ewiden-
cji odpadów w formie papie-
rowej do 31 grudnia 2020 r.

Pakiet przewiduje również 
m.in.:

- dofi nansowanie wynagro-
dzeń pracowników i uela-
stycznienie czasu pracy – dla 
fi rm w kłopotach. 
- ochronę konsumentów w 
zakresie nadmiernego wzro-
stu cen i innych nieuczciwych 
praktyk;
- czasowe zniesienie opłaty 
prolongacyjnej przy odra-
czaniu lub rozkładaniu na 
raty należności skarbowych i 
składkowych (ZUS); 
- umożliwienie odliczenia od 
dochodu (przychodu) daro-

wizn przekazanych na prze-
ciwdziałanie COVID-19;
- korzystniejsze zasady rozli-
czania straty;
- wsparcie fi rm transporto-
wych przez ARP w refi nanso-
waniu umów leasingowych;
- ułatwienia dla branży tury-
stycznej;
- umożliwienie sklepom – w 
niedziele objętym zakazem 
handlu – przyjmowania towa-
ru, rozładowywania go oraz 
wykładania na półki;
 obniżenie o 90 proc. 
czynszów najemców lokali i 
tzw. wysp w galeriach handlo-
wych, dopóki obiekty te mają 
zakaz normalnego funkcjono-
wania;
- przedłużenie legalnego po-
bytu i zezwoleń na pracę dla 
obcokrajowców;
- zwalnianie z naliczania kar 
umownych za – związane z 
epidemią – opóźnienia przy 
realizacji przetargów;
- umożliwienie gminom od-
stąpienia od pobierania po-
datku od nieruchomości od 
fi rm, które przez epidemię 
koronawirusa utraciły płyn-
ność fi nansową;
- przedłużenie bankowych 
kredytów obrotowych, w 
oparciu o dane fi nansowe na 
koniec 2019;
- gwarancje de minimis z BGK;
- dopłaty BGK do odsetek;
- fundusze płynnościowe 
BGK, PFR i KUKE, w tym moż-
liwość uzyskania – przez śred-
nie i duże fi rmy – z funduszu 
PFR Inwestycje podwyższenia 
kapitału lub fi nansowania w 
postaci obligacji - łącznie o 
wartości 6 mld zł.
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Budowa na fi niszu
Epidemia koronawirusa 

zdominowała większość 
krajowych i regionalnych 
serwisów informacyjnych, 
jednak codzienne życie w 
gminie Świdnica toczy się 
dalej. Rozpoczęte inwesty-
cje są realizowane, czego 
dowodem jest budowa 
świetlicy w Gogołowie. 

Obecnie wykonywane są 
prace malarskie, okładzinowe, 
biały montaż oraz zagospo-
darowanie terenu wokół no-
wego obiektu. Zadanie reali-
zowane przez gminę Świdnica 
zamknie się w kwocie 1,12 
mln zł. Na ten cel pozyskano 
unijne wsparcie fi nansowe 

w wysokości 500 tys. zł. ze 
środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, na lata 
2014-2020.

W efekcie powstanie świe-
tlica o powierzchni użytko-
wej 186,7 m2., w tym m.in. 
sala o pow. 131,7 m2, za-
plecze kuchenne, sanitarne 
i techniczne. Nowoczesna 
infrastruktura spełni również 
wszystkie wymagania w za-
kresie rozwiązań uwzględnia-
jących potrzeby osób niepeł-
nosprawnych, a mieszkańcom 
Gogołowa zagwarantuje od-
powiednie warunki do spo-
tkań i wspólnego spędzania 
czasu.

> (opr)

Zadanie realizowane przez gminę Świdnica 
zamknie się w kwocie 1,12 mln zł

Urodziny Banacha przed ekranem
Jedną z tradycji w świd-

nickim Kościele Pokoju jest 
świętowanie urodzin Johan-
na Sebastiana Bacha poprzez 
koncert z jego muzyką or-
ganową. - Jak co roku pla-
nowaliśmy zaprosić Państwa 
do Kościoła Pokoju, ale tym 
razem nie jest to możliwe ze 
względu na zakaz zgroma-
dzeń związany z epidemią 
koronawirusa – czytamy na 
stronie Kościoła. Nic jednak 
stracone!

- Nie oznacza to jednak, że 
rezygnujemy z obchodów – 
mówi ks. bp Waldemar Pytel, 
proboszcz parafi i ewangelic-
ko-augsburskiej w Świdnicy. 
- Tym razem zapraszamy na 
transmisję online. W progra-
mie m.in. fuga skrzypcowa 
BWV 539, Preludium i Fuga 
in C, BWV 531 oraz utwory 
skomponowane na podstawie 
luterańskich pieśni.

– Transmisja poprzez In-
ternet to z jednej strony 

o c z y w i s t e 
ograniczenie, 
ale z drugiej 
szansa. Za-
gram kilka 
utworów, a 
p o m i ę d z y 
nimi będę 
mógł poka-
zać sekrety wielkich organów, 
wejść z kamerą do ich wnę-
trza i zademonstrować pisz-
czałki, które są sercem tego 
fascynującego instrumentu 

– zapowia-
da dr Maciej 
Bator, orga-
nista i kan-
tor Kościoła 
Pokoju, po-
mysłodawca 
koncertów.

Transmisja 
rozpocznie się o godz.17, we 
wtorek 31 marca, na naszej 
stronie. Bądźmy razem z Ba-
chem na łączach!

> (opr.)

Polacy wspierają służbę zdrowia
Firmy i osoby prywatne 

pomagają świdnickiemu 
Latawcowi. Każdy tyle i jak 
może. 

Do szpitala dotarła kolej-
na partia maseczek uszytych 
w ramach akcji prowadzonej 
przez fi rmę Kortas. - Tym ra-
zem szpital otrzymał łącznie 
aż 4877 sztuk, z czego: 1265 
sztuk zostało uszytych przez 
świdniczan, 730 sztuk uszyła 
fi rma CTM GROUP, 1132 sztu-
ki uszyła fi rma Igopak, 1750 
sztuk uszyła fi rma Kortas. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w akcję – in-
formuje placówka na swoim 

Facebooku. Wcześniej Lata-
wiec otrzymał partię przy-
łbic. Fundatorem byli Jerzy 
Franckiewicz i Tomasz Franc-
kiewicz z fi rmy Franc-Textil. 
Pomoc w postaci środków 
czystości, artykułów higie-
nicznych i środków ochrony 
trafi ły do świdnickiego La-
tawca od JOKA Sklep ko-
smetyczno-chemiczny. Dzięki 
uprzejmości fi rmy AT-KLIMA 
pomieszczenia Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego są 
cyklicznie nieodpłatnie ozo-
nowane, celem minimalizacji 
zagrożenia związanego z sy-
tuacją epidemiologiczną.

Finansową darowiznę dla 
szpitala przekazali Radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu oraz 
strzegomscy Radni Rady Po-
wiatu czy fi rma Carforfriend, 
która przekazała pieniądze na 
zakup niezbędnych środków 
ochronnych dla pracowni-
ków oraz pacjentów. Osób, 
które pomagają szpitalowi 
jest znacznie więcej. To rów-
nież m.in. Wiktor Bąkiewicz, 
który zorganizował zbiórkę 
darów czy Sławomir Kaptur, 
którzy wyszedł z inicjatywą 
druku przyłbic dla personelu 
medycznego oraz wielu, wie-
lu anonimowych darczyńców. 
Wszystkim Wam dziękujemy. 

W kilka dni od uruchomie-

nia dedykowanego rachunku 
dla wpłat fi nansowych daro-
wizn dla szpitala na koncie 
zgromadzono no kilkanaście 
tysięcy złotych. Kwoty da-
rowizn wahały się od 15 zł 
do 5 tysięcy. Darczyńcami 
są zarówno fi rmy jak i osoby 
fi zyczne. Wszelkie wsparcie 
w formie fi nansowej moż-
na od dnia 23 marca 2020 
r. przekazywać na rachu-
nek bankowy prowadzony 
w Santander Bank Polska SA 
o numerze: 26 1090 2369 
0000 0001 4461 4429 SPZOZ 
w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 
58-100 Świdnica.

> (opr)

Pomoc psychologiczna
on-line

O krok od podium

Pomagajmy sobie

Bezpłatne wsparcie psycholo-
giczne i pedagogiczne dla osób 
przeżywających kryzys psychicz-
ny, w tym związany z sytuacją 
zagrożenia epidemiologicznego 
oferuje Ośrodek Interwencji Kry-
zysowej w Świdnicy działający w 
strukturach Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Świd-
nicy.

W okresie stanu epidemiczne-
go związanego z pandemią SAR-
S-CoV-2 ze wsparcia mogą także 
skorzystać lekarze, pielęgniarki 
i inni pracownicy służby zdrowia 
oraz chorzy, będących pod nad-
zorem epidemiologicznym, ich 
rodziny i wszyscy, którzy przeży-
wają silny lęk, obniżenie nastroju 
lub kryzys emocjonalny.

Specjaliści będą pomagać 
zdalnie potrzebującym na ra-
zie przez najbliższe tygodnie 
– przez Skype’a lub WhatsApp 

- jeśli ktoś nie korzysta z tych 
narzędzi - telefonicznie.

Przypominamy także, że 
w ramach OIK nadal funkcjonuje 
strona internetowa www.media.
zaufania.pl i zachęcamy Państwa 
do kontaktu.

> (opr.)

Nr kontaktowy stacjonarny: 
74 856 58 15.
Pomoc psychologiczna tel. 
komórkowy : 575 553 855
Poniedziałek: 11.00 do 14.00 
- dyżur dedykowany tylko 
dla służb medycznych
Pomoc pedagogiczna tel. 
komórkowy : 575 558 155
Czwartek: od 14.00 do 17.00 
dyżur dedykowany tylko dla 
służb medycznych
Pomoc prawna: poniedzia-
łek od 15.30 do 18.30 Tel. 
stacjonarny: 74 856 58 15. Na początku marca od-

był się jeden z etapów 
olimpiady teologicznej, 
w której udział wzięli 
uczniowie z II Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Świdnicy. Zaprasza-
my do przeczytania ich 
relacji!

„4 marca w Świdnickiej 
Kurii Biskupiej odbył się 
etap diecezjalny XXX Olim-
piady Teologii Katolickiej 
pod hasłem „Dumni z Ewan-
gelii i Polski”. Wzięło w nim 
udział 41 uczniów z 25 szkół 
z diecezji. Wśród nich by-
łyśmy my, uczennice klas 
pierwszych: Angelika Ślęzak 
i Weronika Zając. Przygoto-
wane przez Panią profesor 
Małgorzatę Kulig znalazły-
śmy się w pierwszej dziesiąt-

ce najlepszych uczestników: 
Angelika zajęła miejsce 4, 
a Weronika 7. 

Uczestnictwo w Olimpia-

dzie było dla nas ciekawym 
doświadczeniem. Po pierw-
sze poszerzyłyśmy naszą 
wiedzę z zakresu teologii, 

po drugie: czas przygoto-
wań do konkursu był dla 
nas niezłą okazją do nauki 
systematyczności i lepszego 
planowania czasu, a dzięki 
wsparciu i niezawodnej po-
mocy Pani profesor Kulig, 
także zrozumienia trudnych 
tekstów oraz zagadnień wy-
branych przez organizato-
rów. Podczas trwania Olim-
piady poznałyśmy nie tylko 
wielu nowych ludzi, ale też 
stres towarzyszący olimpij-
skim zmaganiom. Teraz już 
wiemy, jak wygląda udział 
w Olimpiadzie i mimo stresu 
i wymagających zadań kon-
kursowych chcemy w przy-
szłym roku znowu spróbo-
wać naszych sił. Życzcie nam 
powodzenia!”

> (źr.: II LO Świdnica)

Gdy strażnicy usłysze-
li o ich problemach 

natychmiast zadeklarowali 
swoją pomoc. 

Od ubiegłego tygodnia 
posiłki bez problemów tra-
fi ają do wszystkich potrze-
bujących takiej pomocy, 

podopiecznych tej placówki. 
Strażnicy wraz z pracownika-
mi Domu „Senior- WIGOR”, 
każdego dnia dowożą obia-
dy do osób, które z różnych 
przyczyn nie są w stanie od-
bierać osobiście tych posił-
ków.

> (opr)

#ZOSTAŃWDOMU
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Z czym mierzymy się
pracując w domu?

Rozpraszacze
#1. Ludzie

Jednym z głównych i najtrudniejszych do opa-
nowania rozpraszaczy są, wybaczcie, ale dzie-
ci. Dalej jest też parter, który akurat ma wolne 
w środku tygodnia, telefon od przyjaciółki, która 
myśli, że przecież siedzisz w domu, więc nawet 
w południe możesz z nią porozmawiać, kumpel 
wysyłający Ci śmieszne obrazki na Whats’upie 
itp. W „normalnej” pracy, taka sytuacja to czasem 
nawet wybawienie od obowiązków i powód do 
przerwy. W pracy zdalnej to typowy rozpraszacz. 
Dlaczego? Bo zależy nam na realizacji zadania 
a nie wypełnianiu sobie dnia zajęciami.
#2. Internet

Internet to złodziej czasu numer dwa, bo kor-
ci nas, żeby zajrzeć na demotywatory, pudel-
ka, fejsa, albo wszystko naraz. Trzeba sprawdzić 
stan konta, obczaić co na insta, odpisać na maila. 
Kończysz z dwunastoma otwartymi zakładkami, 
z czego żadna nie ma nic wspólnego z pracą. 
Internet to zło, rozprasza nie gorzej niż ludzie. 
A wiesz, że takie odrywanie się od bieżącego za-
jęcia i konieczność powrotu do niego po chwili 
przerwy, powoduje 30% spadek Twojej efektyw-
ności? To zjawisko nazywa się „efektem piły”, bo 
wykres czasu pracy przypomina właśnie ostrze 
piły. Odrywanie się od bieżącego zajęcia powo-
duje dekoncentrację, a ponowne zebranie myśli 
zabiera czas i energię.
#3. Dom

Są wśród nas osoby-zwlekacze. Nim siądą do 
tego, co najważniejsze, bo potrzebują najpierw 
posprzątać biurko, wyjąć naczynia ze zmywar-
ki, umyć kabinę prysznicową i wszystkie lustra… 
Będą się krzątać, szukać zajęcia. Myślę, że takie 
domowe rozpraszacze działają głównie na osoby, 
dla których praca zdalna to novum. Kiedy pracu-
jesz tak któryś rok z rzędu, raczej masz swój rytm 
i wiesz, że samo się nie zrobi.

Strefy czasowe
Praca z klientami zagranicznymi powoduje, że 

tzw. „call’e”, czyli rozmowy telefoniczne lub na 
komunikatorach oraz wymiana maili musi od-
bywać się w godzinach pracy klienta. Jeśli ten 
znajduje się na drugim końcu świata, musimy 
dostosować nasze godziny pracy do jego. Znam 
osoby funkcjonujące zdalnie w godzinach 16-22. 
Tego wymaga klient i strefa czasowa, w jakiej on 
się znajduje.

Równowaga życiowa
Zachowanie work&life balance przy pracy 

w domu jest wyzwaniem. Możesz przecież zawsze 
usiąść do pracy i popaść w pracoholizm. Łatwo 
też wpaść w pułapkę prokrastynacji, zwlekając 
z realizacją zadań i zbytniego rozluźnienia, które 
może objawić się tym, że w godzinach pracy bę-
dziesz robić zakupy w IKEA, przesadzać kwiaty na 
balkonie, ćwiczyć biceps albo rozwiązywać sudo-
ku. Dlatego tak istotny jest stały tryb dnia, stałe 
miejsce pracy i rytuały, o których więcej piszę pod 
koniec tego artykułu w 9 złotych zasadach pracy 
zdalnej.

Brak towarzystwa
Home offi  ce to izolacja w czystej postaci. 

Może brakować Ci naturalnych, ludzkich zacho-
wań jak plotkowanie, czy żartowanie ze współ-
pracownikami. Jeśli nie musisz mieć wspomnia-
nych call’i, videokonferencji i spotkań w realu, 
możesz skisnąć w czterech ścianach. Brak to-
warzystwa naprawdę może doskwierać. Możesz 
zacząć gadać do siebie, albo do kwiatków. Mo-
żesz po kilku takich dniach spotkać się ze zna-
jomymi i zagadać ich na śmierć. Trzeba uważać. 
Warto zwrócić na to uwagę i nie izolować się od 
ludzi, zadbać o kontakt i relacje z nimi.

Inwestycje w sprzęt i czas na naukę narzędzi
Home offi  ce z samej nazwy sugeruje, że to 

takie biuro, tylko że w domu. W związku z tym 
potrzebna jest znajomość narzędzi do komu-
nikowania się ze światem, jak również sprzęt 
umożliwiający pracę. W kwestii sprzętu mam 
na myśli takie urządzenia jak: drukarka, skaner, 
czy bindownica. W kwestii narzędzi – zajrzyj do 
skrzynki z narzędziami, którą przygotowałam: 
Google docs – by tworzyć i edytować dokumen-
ty online, WeTransfer lub inny program do prze-
syłania dużych plików, ZOOM, Skype lub inny 
program do spotkań online, czatowania, Asana 
lub Trello do zespołowego zarządzania projek-
tami, przypisywania zadań, śledzenia postępów 
prac, Slack – platforma komunikacyjna do pra-
cy zespołowej, umożliwia wysyłanie wiadomo-
ści, wykonywanie połączeń głosowych i wideo, 
udostępnianie ekranów, przesyłanie plików, 
Toggl – narzędzie do śledzenia czasu pracy.

Praca zdalna – 3 mity,
które w kółko słyszę

„Pracujesz mniej”
To mit, bo pracujesz tyle, ile chcesz, tyle ile zle-

ceń przyjmiesz, tak długo, jak sobie postanowisz 
lub dasz radę, z tempem, jakie sobie narzucisz. 
Często pracujesz więcej niż na etacie. Nawet nie 
zauważysz, kiedy zaczniesz pracować w weeken-
dy. Łatwo możesz popaść w pracoholizm.

„Pracujesz w łóżku”
Tę kwestię poruszyła ostatnio u siebie na In-

stagramie moja znajoma. W pełni zgadzam się 
z jej podejściem:

„W łóżku się śpi, a nie pracuje! Ile razy sły-
szałam, że ja mam tak fajnie pracując w domu. 
Fakt, mam fajnie, ale to praca, która wymaga 
ogromnej samodyscypliny. Nikt mnie nie kon-
troluje tylko ja sama. Codziennie jestem od rana 
na posterunku – wbrew pozorom nie śpię do 10! 
Praca w domu jest trudnym wyzwaniem i wyma-
ga wypracowania wielu zasad i nawyków. Moja 
podstawowa zasada, nigdy NIE pracuję z łóżka – 
chyba że jestem po prostu chora. TAK – w czasie 
choroby również pracuję – nie mam L4.”

O tym, jak efektywnie pracować zdalnie i dla-
czego pomysł pozostania w piżamie nie sprzyja 
pracy napisała też moja inna znajoma:

„Czy do pracy przychodzisz w piżamie? Le-
żysz w łóżku? Nie namawiam Was do wkładania 
garsonki lub robienia pełnego makijażu – ale… 
Pozostawienie w piżamie, w łóżku to sygnał dla 
Twojego umysłu, że nie trzeba się wysilać, a na-
sze szare komórki mają właśnie wolne. Wyłącz 
program „papcie”, jesteś w pracy, wyglądaj jak-
byś był/-a w pracy.”

„Pracujesz z każdego miejsca na świecie”
Cyfrowy nomadyzm, czyli home offi  ce w do-

wolnym miejscu na kuli ziemskiej, „beach offi  -
ce”, „hotel offi  ce” itp. to zjawisko polegające na 
rzuceniu wszystkiego, byciu w ciągłej podróży 
i pracowaniu zdalnie. Pomimo tego, że jest to 
szybko rosnący trend i według raportu na temat 
cyfrowych nomadów przygotowanego przez 
ekspertkę w dziedzinie alternatywnego mar-
ketingu Natalię Hatalską, w 88% dotyczy osób 
w młodym wieku od 25 do 44 lat, uważam nie 
nie każdy nadaje się to takiej pracy. Wśród cy-
frowych nomadów znajdują się głównie freelan-
cerzy oraz twórcy startupów, którzy najbardziej 
cenią sobie wolność i niezależność. W ich życiu 
na dalszy plan schodzą pieniądze i rzeczy ma-
terialne. Brzmi super, lecz nie każdy się do tego 
nadaje. Są przecież osoby, które lubią zapusz-
czać korzenie, kupują mieszkania na kredyt, są 
rodzinni i wolą pracować z domu, który nie jest 
bungalowem na plaży w Tajlandii.

Jakie korzyści przynosi praca zdalna?
Jak na spowiedzi

Korzyści z pracy zdalnej jest cała masa i biorąc 
je pod uwagę, nie wiem, czy po ponad 6 latach 
potrafi łabym zmienić tryb homeoffi  ce na inny. 
Oto plusy, jakie zauważam i aspekty, które do-
ceniam w mojej pracy w domu. Przede wszyst-
kim są to czas i pieniądze.

Oszczędności
Brak codziennych dojazdów do pracy, czyli 

auto stoi na parkingu, a jeśli już mam się prze-
mieścić, to i tak głównie korzystam z komuni-
kacji miejskiej lub umawiam się na spotkania 
w miejscach, do których mogę udać się pieszo, 
by zaliczyć jakiś ruch i poznać fajną kawiarnię.

Brak konieczności codziennego robienia ma-
kijażu. Zużywam dużo mniej kosmetyków kolo-
rowych. To prywatna sprawa każdej kobiety, czy 
będzie malować się w domu. 

Brak konieczności zamawiania jedzenia do 
pracy. Nie będę ściemniać, że pracując w domu 
zawsze gotuję obiad, jednakowo oświadczam, 
że gotuję bardzo często i zamawiam jedzenie 
lub jem na mieście naprawdę w wyjątkowych 
sytuacjach. 

Czas
Brak codziennych dojazdów do pracy, czyli 

możliwość wykorzystania tego czasu na więcej 
pracy lub odpoczynek.

Wykorzystanie czasu pracy i przerw w pracy 
na efektywne zajęcia, bo kiedy w „normalnej” 
pracy podczas przerwy kwitnie życie społeczne, 
wymiana zdań na temat obejrzanych seriali, do-
tlenianie się na papierosie itp., będąc w domu 
wykonuję czynności takie jak: domowe spa 
(peeling i maseczka) bo i tak nikt mnie nie widzi, 
wyjście do pobliskiego sklepu na małe zakupy, 
bo 20-minutowa przerwa i przewietrzenie gło-
wy dobrze mi robi, nastawienie prania, obranie 
ziemniaków.

Home offi ce
– co pomaga nie zwariować? 

Na zakończenie spisałam 9 złotych zasad, 
czyli dobrych i sprawdzonych praktyk w pracy 
zdalnej, które sama stosuję i polecam:

Wejdź w stały tryb dnia. Codzienna 
pobudka o tej samej godzinie. Prysznic, 
śniadanie. Praca w wyznaczonych 
godzinach.

Zadbaj o rytuały. Zaparzenie sobie kawy 
w ulubionym kubku jako sygnał startu 
pracy. Zrobienie checklisty zadań na 
dany dzień. Przegląd maili. Mózg lubi 
powtarzalność.

Zjedz tę żabę. To tytuł książki Briana 
Tracy, gdzie prezentowanych jest 21 
metod podnoszenia wydajności w pracy 
i zwalczania skłonności do zwlekania. 
Zasady odnoszą się do każdej pracy, nie 
tylko zdalnej. To co istotne, to metafora 
żaby, która oznacza duże, ważne zadanie, 
do którego zabieramy się jak pies do 
jeża. Dlatego realizacja takiego zadania 
od razu, z rana, ze świeżą głową i energią 
jest najrozsądniejszym, co możemy zrobić, 
by odnieść sukces i nie rozciągać „żaby” 
w czasie.

Wyłącz telewizor. Wiadomo – kolejny 
rozpraszacz. Zdaję sobie sprawę, że część 
osób myśli, że co rano oglądam programy 
śniadaniowe, a od południa seriale na 
Netfl ix. Muszę te osoby rozczarować. 

Kumuluj zadania i pracuj w blokach.
To pomaga.

Skoncentruj się. Jednym pomaga 
w tym totalna cisza, innym radio w tle, 
a mi muzyka płynąca w słuchawkach. 
Głównie są to dźwięki muzyki strojonej 
do częstotliwości solfeżowych. To 
elektromagnetyczne częstotliwości 
korespondujące ze skalą Solfeggio, czyli 
dźwiękami, znanymi m.in. z Chorałów 
Gregoriańskich. Te dźwięki ułatwiają mi 
się skupić lub zrelaksować. Na YouTube 
znajdziesz wiele takich utworów, trwających 
nawet po kilka godzin. Wystarczy wpisać 
w wyszukiwarce np. „muzyka hz”.

Rób przerwy.
Inaczej zwariujesz!

Kontaktuj się ze światem. Odzywaj się do 
klientów lub pracodawcy. Po pierwsze, 
żeby samemu nie zwariować. Po drugie, 
by dawać sygnały o postępach prac. Pytaj, 
czego potrzebują. Home offi  ce ekstremalnie 
ogranicza kontakt z ludźmi. A przecież 
w biznesie warto dbać o relacje. 

Przeglądaj checklisty. Takie każdorazowe 
odhaczanie zrealizowanych zadań, wysyła 
do mojego mózgu sygnał, że jestem 
skuteczna i poprawia mi samopoczucie. 
Myślę, że checklisty mają silny związek 
z podniesieniem poziomu pewności siebie 
i poczuciem sprawczości.

Czego nauczyłam się
przez 6 lat home offi  ce?
Czego nauczyłam się
przez 6 lat home offi  ce?

Justyna Wojciechowska 

PR-owiec, copywriter, marketer. Z zamiłowania 
twórczyni treści. Rakieta do Biznesu,

założycielka i siła napędowa SkyRocket.
Pomaga lokalnym fi rmom wzmacniać

ich wizerunki i docierać do klientów.
Kieruje marki na właściwą orbitę. Prowadzi 

autorskie warsztaty otwarte i szkolenia
dedykowane z zakresu komunikacji marki

i social media. Wykładowca Wyższej Szkoły 
Bankowej. Fanka networkingu.

Jestem panią swego czasu, mogę pracować z każdego miejsca na 
świecie, 3 dni w tygodniu” pisze Justyna Wojciechowska, właścicielka 

SkyRocket. Jak jest w rzeczywistości? Z czym trzeba się mierzyć pracując 
w domu? Jakie mity krążą wokół home offi  ce? Jakie narzędzia wspierają 
pracę na odległość? Jak pracować zdalnie, żeby nie zwariować? 
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Kolejne etapy budowy kanalizacji w Mrowinach
Od kilku tygodni trwa-

ją prace przy realiza-
cji kolejnego, ostatniego 
już, etapu budowy kanali-
zacji w Mrowinach. Prace 
prowadzone są w tej 
chwili na ulicy Sportowej, 
Leśnej oraz skrzyżowaniu 
ulic Sportowej i Myśliw-
skiej.

Dzięki sprzyjającym wa-
runkom pogodowym, in-
westycja realizowana jest 
zgodnie z opracowanym 
harmonogramem. - Jest to 
trzeci etap tego zadania, 

w którym prace kanalizacyj-
ne zostaną zrealizowane na 
wszystkich bocznych ulicach 
Mrowin, dzięki czemu miesz-
kańcy będą mieli zapewnio-
ną kanalizację, z odprowa-
dzeniem na oczyszczalnię 
ścieków w Żarowie. Ponadto, 
w ramach podpisanej umowy 
z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej i przeka-
zaniu środków fi nansowych 
oraz funduszy unijnych na to 
zadanie, jeszcze w tym roku 
rozpoczniemy prace kana-
lizacyjne na ulicy Słowiań-

skiej w Żarowie. Tam również 
zostanie odtworzona na-
wierzchnia asfaltowa, która 

dziś jest w bardzo złym stanie 
technicznym – wyjaśnia bur-
mistrz Leszek Michalak.

Wykonawca inwesty-
cji Przedsiębiorstwo Robót 
Wodnych i Ekologicznych 
EKO-WOD informuje miesz-
kańców o wszelkich utrud-
nieniach związanych z inwe-
stycją. Prace jednak nie są 
na tyle uciążliwe, tak jak to 
było w przypadku realizacji 
pierwszego i drugiego etapu 
budowy kanalizacji.

Łączny koszt III etapu bu-
dowy kanalizacji w Mrowi-
nach wynosi 8.023.880,00 
złotych. Całkowita wartość 
zadania, w ramach którego 
wykonane zostały prace ka-

nalizacyjne w Łażanach, przy 
pierwszym i drugim etapie 
kanalizacji w Mrowinach, Kal-
nie oraz Żarowie na osiedlu 
domków jednorodzinnych to 
kwota 29.316.533,00 złotych. 
Dofi nansowanie, które gmi-
na otrzymała z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej to 
11.940.907,76 złotych.

To jedna z ważniejszych 
i długo wyczekiwanych in-
westycji przez mieszkańców 
Mrowin.

> (źr.: UM Żarów,
Magdalena Pawlik)

XXI Konkurs Wielkanocny
w formie cyfrowej
Święta wielkanocne 

zbliżają się wielkimi 
krokami. W związku z 
wprowadzeniem stanu 
zagrożenia epidemio-
logicznego w kraju, 
Samorządowy Ośrodek 
Kultury i Biblioteka 
Publiczna w Jaworzy-
nie Śląskiej zmieniły 
formułę corocznego 
Konkursu Wielkanoc-
nego.

- Aby podtrzymać wielo-
letnią tradycję organizacji 
Konkursów Wielkanocnych, 
proponujemy mieszkańcom 
Gminy Jaworzyna Śląska 
udział w nieco odmiennej 
formie konkursu – mówią 
pracownicy SOKiBP. XXI 
Edycja Konkursu Wielkanoc-
nego odbędzie się w for-
mie cyfrowej. - Zapraszamy 
do udziału w konkursie na 
najładniejszą kartkę wielka-
nocną i pisankę tradycyjną. 

W obliczu 
niemożności 
f i z y c znego 
przekazania 
nam prac 
do oceny, 
zdecydowa-
liśmy się na 
zmianę po-

legającą na 
tym, że wy-
konane pra-
ce konkur-
sowe mogą 
P a ń s t w o 
p r z e k a z a ć 
nam w for-
mie cyfrowej. 
Kartkę wiel-

kanocną lub pisankę nale-
ży sfotografować, a zdję-
cia przesłać na nasz adres 
e-mail – imprezy@sokibp.pl.

Organizatorzy czekają na 
prace do 5 kwietnia 2020 r., 
a do 8 kwietnia 2020 r. zo-
staną opublikowane wyniki 
konkursu. Informacja o ter-
minie, miejscu i sposobie 
wręczenia nagród zostanie 
opublikowana po zakończe-
niu stanu zagrożenia epide-
miologicznego. Regulamin 
i karta zgłoszeniowa do-
stępne są na stronie https://
sokibp.pl/.

> (opr.)

Naga Panna
z wiosennym parasolem
Po udanej renowacji 

żarowskiej rzeźby 
„AKT”, Fundacja Inicjatywa 
B zapowiadała szereg dzia-
łań animacyjnych wokół 
miejskiej „Nagiej Panny”. 
Działania te zapocząt-
kowały montaż parasola 
oraz tablicy informacyjnej 
w 2019 roku.

Parasol oraz tablica in-
formacyjna

Parasol, którego żarowski 
„AKT” nigdy nie posiadał, zo-
stał zaprojektowany z metalu, 
który idealnie współgra z be-
tonową konstrukcją rzeźby. 
Natomiast tablica informa-
cyjna powstała na podstawie 
wspomnień Anny Malickiej-

-Zamorskiej (żony autora) 
oraz informacji przekazanych 
przez Jana Zamorskiego i by-
łych pracowników żarowskiej 
„Szamotowni”.

Przyszła pora na kolejną 
animację!

Aby przywitać wiosnę i tro-
chę poprawić humor miesz-
kańcom Żarowa, 21 marca 
w godzinach porannych Fun-
dacja Inicjatywa B we współ-
pracy z Anną Jakubowską-
-Semik, udekorowali parasol 
„Nagiej Panny” kolorowymi 
kwiatami! Mamy nadzieję, 
że niecodzienna kompozycja 
przypadnie mieszkańcom Ża-
rowa do gustu!

> (opr.)

Park rośnie w oczach
Trwają intensywne prace in-

westycyjne związane z budo-
wą parku przy ul. Łącznej. Po-
goda sprzyja prawidłowemu 
przebiegowi prac związanych 
z realizacją zadania pn. „Roz-
wój funkcji zdrowotnych i re-
kreacyjnych w Gminie Świe-
bodzice poprzez tworzenie 
i odnowienie terenów zieleni 
w celu poprawy jakości życia 
mieszkańców”.

Zgodnie z założeniem pro-
jektu zagospodarowania te-
renu, wykonawca realizuje 
obecnie utwardzenie ścieżek 
parkowych, dojścia i dojazdu 
do budynku, a także porząd-
kowanie istniejącej zieleni, 
wkrótce przystąpi do wyko-
nania nowych nasadzeń. Wraz 
z rozpoczęciem wakacji inwe-

stycja zostanie zakończona. 
Wykonawca przestrzega rów-
nież zaleceń w związku z ogło-
szonym stanem epidemii.

Zadanie realizowane jest 
w ramach projektu pn. „Roz-
wój funkcji zdrowotnych 
i rekreacyjnych w gminie 
Świebodzice poprzez two-
rzenie i odnowienie terenów 
zieleni w celu poprawy ja-
kości życia mieszkańców” nr 
POIS.02.05.00-00-0085/16 Oś 
priorytetowa II  Ochrona śro-
dowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu. Działanie 2.5 
Poprawa jakości środowiska 
miejskiego. Program Opera-
cyjny Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020.

> (opr.)

Marzanna’2020
Choć tegoroczna forma 

konkursu nieco różniła się 
od tych przeprowadzanych 
w latach ubiegłych i miesz-
kańcy Jaworzyny Śląskiej nie 
mogli w tym roku przywitać 
wiosny podczas wspólnej 
imprezy w towarzystwie 
konkursowych Marzann, 
to na szczęście wykonane 
przez uczestników marzan-
nowe kukły znalazły drogę, 
a wiosna nie obraziła się 
i zaczyna rozpieszczać słoń-
cem.

Do pracowników SOKi-
BP także dotarła wiosen-
na aura, która sprawiła, że 
w tegorocznym konkursie 
na najpiękniejszą Marzannę 
postanowiono nagrodzić 

wszystkie prace zgłoszo-
ne do konkursu. Termin, 
miejsce i sposób wręczenia 
nagród zostanie opubliko-
wany po zakończeniu stanu 
zagrożenia epidemiologicz-
nego.

> (opr.)

Nagrody w konkursie Ma-
rzanna’2020:

- Grupa „Jeżyki” ze Szkoły 
Podstawowej w Starym Ja-
worowie, op. Joanna Woj-
ciechowska, Dorota Fedo-
rowicz;
- Klasa 6 b ze Szkoły Pod-
stawowej w Jaworzynie Ślą-
skiej, op. Jolanta Sołtys;
- Jagoda Sawko i Nikola Ku-
nysz – Szkoła Podstawowa 
w Jaworzynie Śląskiej, op. 

Katarzyna Lis;
- Rodzina Górów (Anna, Mi-
chalina, Roch, Michał Góra).
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Kwietniowa zbiórka krwi
odwołana

Wspierają szpital

Zaplanowana na 9 
kwietnia zbiórka krwi 

w Świebodzicach została 
odwołana.

Jednak ze względu na 
ogromne zapotrzebowanie 
na krew (w związku z epide-
mią koronawirusa), pracow-
nicy RCKIK apelują do krwio-
dawców, aby przyjeżdżali do 
siedziby organizacji, zlokali-
zowanej w Wałbrzychu przy 

ul. B. Chro-
brego 31. 
Krew można 
oddawać od 
poniedz ia ł -
ku do piątku 
w godzinach 
od 7:00 do 13:30. 
RCKIK zwraca osobom 
dojeżdżającym koszty do-
jazdu (w tym także paliwo). 
Aby otrzymać zwrot należy 
mieć ze sobą dowód reje-

stracyjny oraz 
numer konta 
bankowego. 
Przypomina-
my, że oddać 

krew może 
każda zdrowa, 

pełnoletnia osoba, 
a w obecnej sytuacji każ-

da kropla tego życiodajne-
go płynu jest bezcenna.

> (opr)

We wtorek,  24 marca, 
w świebodzickim urzędzie 

obyło się spotkanie burmi-
strza miasta Świebodzice 

Pawła Ozgi z prezes szpitala 
Mikulicz Sp. z o.o. Dorotą Pio-
trzkowską.

Podczas spotkania bur-
mistrz miasta w trosce o pa-
cjentów szpitala oraz personel 
przekazał maseczki ochronne. 
Pani prezes wystosowała do 
burmistrza miasta podzięko-
wania za okazane wsparcie 
w postaci przekazanych na 
rzecz szpitala środków ochro-
ny. Jednocześnie dziękując za 
życzliwość, pomoc i zaanga-
żowanie.

> (opr)

Obowiązek sprzątania posesjiCykl spotkań informacyjnych
Właściciele nierucho-

mości mają obowią-
zek sprzątać na swoich 
posesjach – przypominają 
urzędnicy z Żarowa. .

– Otrzymujemy zapytania 
od mieszkańców naszej gminy, 
co zrobić z niezabezpieczony-
mi materiałami budowlanymi 
oraz odpadami powstającymi 
podczas prac budowlanych. 
A w szczególności, kto powi-
nien sprzątać styropian i folie, 
które często przenoszone są 
przez wiatr na sąsiednie nie-
ruchomości? Przypominamy, 

że zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminie właściciele nieru-
chomości mają obowiązek 
utrzymywać czystość i porzą-
dek na terenie swoich posesji 
– mówi Patrycja Sozańska 
z Referatu Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. 
Co z odpadami osób na kwa-
rantannie? Główny Inspek-
torat Sanitarny informuje, że 
odpady powstające w związ-
ku z kwarantanną w ramach 
zapobiegania COVID-19 trak-
tuje się jak odpady komunal-
ne. Należy wskazać, że osoby 

przebywające w miejscu swo-
jego zamieszkania chorują na 
różne choroby zakaźne np. 
grypę i z tego powodu odpa-
dy komunalne nie są zalicza-
ne do medycznych odpadów 
o właściwościach zakaźnych. 
Główny Inspektorat Sanitarny 
przypomina, że kwarantanna 
oznacza odosobnienie osoby 
zdrowej, która była narażona 
na zakażenie, w celu zapo-
bieżenia szerzeniu się chorób 
szczególnie niebezpiecznych 
i wysoce zakaźnych.

> (opr)

W dniach 4, 5 i 10 marca 
w szkołach podstawo-

wych na terenie Świebodzic 
odbył się cykl spotkań, któ-
re miały na celu zaprezen-
towanie rodzicom uczniów 
klas 8 oferty świebodzickich 
placówek ponadpodsta-
wowych na rok szkolny 
2020/2021. W spotkaniach 
udział wzięli: burmistrz 
miasta Paweł Ozga, sekre-
tarz miasta Sabina Cebula, 
a poprowadziła je Pani 
Magdalena Pawiłojć.

W spotkaniach uczestni-
czyli również: Przewodnicząca 
ZNP Urszula Kruczek, kierow-
nik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych Zofi a Choińska, 
a także dyrektorzy i nauczy-
ciele ze świebodzickich szkół. 
Tematyka zebrań spotkała 
się z dużym zainteresowa-
niem rodziców. Dla wszyst-
kich uczestników przygoto-
wano foldery informacyjne, 
dotyczące poszczególnych 
kierunków kształcenia propo-
nowanych w ramach szkoły 

branżowej I i II stopnia oraz 
technikum.

W każdej placówce spo-
tkanie rozpoczynał burmistrz 
miasta, który witał zebranych 
i przybliżał poruszane tema-
ty, podkreślając jak ważne 
jest nie tylko utrzymanie, ale 
i rozwijanie szkolnictwa po-
nadpodstawowego w gminie. 
Następnie przedstawiana była 
prezentacja multimedialna, 
podkreślająca zalety konty-
nuowania edukacji w miejscu 
zamieszkania oraz przybliża-
jąca każdy z proponowanych 
młodym mieszkańcom miasta 
kierunków nauki. Wiele pytań 

rodziła kwestia przywrócenia 
w Świebodzicach technikum 
zawodowego. Na wszystkie 
pytania wyczerpującej odpo-
wiedzi udzielała uczestnikom 
sekretarz miasta.

Ostatnie z cyklu spotkań 
zaplanowane było na 12 mar-
ca w Szkole Podstawowej nr 3. 
Niestety ze względu na ogło-
szony w Polsce stan zagroże-
nia epidemicznego i związane 
z nim zamknięcie placówek 
oświatowych, organizatorzy 
zdecydowali o przesunięciu 
go na późniejszy termin.

> (opr.)

Trwa rozbudowa świetlicy
w Łażanach

Bez żadnych zakłóceń 
i opóźnień trwają prace przy 
rozbudowie świetlicy wiejskiej 
w Łażanach. Inwestycja jest 
realizowana zgodnie z opra-
cowanym harmonogramem, 
a sam wyremontowany obiekt 
ma zostać oddany do użytku 
jeszcze w tym roku.

Remont świetlicy jest fi nan-
sowany ze środków budżetu 
gminy Żarów oraz pozyska-
nego dofi nansowania z Sa-

morządu Województwa Dol-
nośląskiego. Koszt remontu 
to ponad 800 tysięcy złotych, 
a przyznane dofi nansowanie 
wynosi 500.000,00 złotych.

– Stan surowy budynku jest 
już zakończony. Zakończył się 
także montaż okien na świe-
tlicy, a w tej chwili pracujemy 
przy ociepleniu budynku. Nie-
bawem obiekt zyska nową ele-
wację i będzie wizytówką wsi. 
Trwa również montaż nowych 

instalacji. Roboty 
są prowadzone 
zgodnie z planem, 
ale na dzień dzi-
siejszy nie wiemy, 
czy nie napotka-
my jakiś trudności. 
Mimo trwającej 
na terenie nasze-
go kraju epidemii, 
nie zatrzymuje-
my tempa tej in-

westycji, ale czas pokaże, czy 
zaistniała sytuacja wpłynie na 
tempo tych prac – mówi Kry-
stian Staworzyński wykonawca 
inwestycji z KS Invest Dom.

Zgodnie z planem, świetlica 
wiejska po remoncie, ma zo-
stać oddana do użytku miesz-
kańców w trzecim kwartale 
2020 roku. Zajęcia tutaj będą 
prowadzić pracownicy Gmin-
nego Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie, bowiem obiekt 
znajduje się w zarządzie nasze-
go ośrodka kultury. Świetlica 
będzie również służyła lokalnej 
społeczności, a także prężnie 
działającym tutaj Stowarzysze-
niu Miłośników Łażan „Przy-
jazna Wieś”, Kole Gospodyń 
Wiejskich i klubowi sportowe-
mu „Zryw” Łażany.

> (źr.: UM Żarów,
Magdalena Pawlik)
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Interwencje
straży miejskiej
„Wielki brat” patrzy 

Operator monitoringu wi-
zyjnego zauważył jak pewien 
mężczyzna zrywa kwiaty 
z klombu przy  ul. Łukowej. 
Interweniujący na miejscu 
strażnicy ukarali miłośnika 
zieleni mandatem karnym 
w wysokości 100 zł.

Przeszkadzały mu tablice 
Świdniczanka poinfor-

mowała dyżurnego, że przy 
placu zabaw na ul. Księżnej 
Jadwigi Śląskiej ktoś wyrwał 
tablice informujące o zakazie 
korzystania z obiektu.  Na 
szczęście tablice nie zosta-
ły zniszczone i strażnikom 
udało się je ponownie za-
montować. Przypominamy, 
że wszelkie ograniczenia 
w swobodzie poruszania 
wynikają tylko i wyłącznie 
z zagrożeń powodowanych 
przez koronawirusa. Wszy-
scy powinni być świadomi 
zagrożeń, które dotykają 
zarówno ludzi starszych jak 
i młodych. 

Nie doszedł do domu
Do dyżurnego Straży Miej-

skiej wpłynęło zgłoszenie, 
że na terenie Parku Central-
nego przy fontannie  leży 
mężczyzna. Jak się okazało 
mimo wczesnej pory był pod 

wpływem alkoholu i miał 
kłopoty z poruszaniem. 
Strażnicy w trosce o  zdrowie 
i bezpieczeństwo mężczyzny  
odwieźli go do domu, który 
znajdował się zaledwie 100 
metrów dalej.

Alarmowy to 112
Mieszkanka ul. Pułaskiego 

zgłosiła, że na klatce scho-
dowej leży mężczyzna, któ-
ry upadając uderzył głową 
w betonowe schody i doznał 
poważnych urazów. Interwe-
niujący strażnicy wezwali na 
miejsce pogotowie, które za-
brało mężczyznę do szpitala. 
Przypominamy, że w takich 
sytuacjach interwencję na-
leży zgłaszać bezpośrednio 
do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego 112.

Spalił buta 
Patrolujący ul. Westerplat-

te strażnicy zauważyli kłęby 
czarnego, gęstego  dymu 
wydobywającego się z komi-
na jednej z fi rm. Przeczucie 
ich nie myliło. Kontrola wy-
kazała, że  w ramach porząd-
kowania szatni jeden z pra-
cowników wrzucił do pieca 
zużytego buta. Interwencja 
zakończyła się postępowa-
niem mandatowym i wyga-
szeniem paleniska.

Kontrolują osoby objęte kwarantanną
Świdniccy policjanci 

codziennie wyruszają na 
kontrolę do osób objętych 
kwarantanną. Sprawdzają 
czy osoby te przebywają 
w wyznaczonych miejscach. 
Działania te mają na celu 
ograniczenie rozprzestrze-
niania się choroby zakaźnej 
COVID-19. 

Kontakt z tymi osoba-
mi oczywiście odbywa się 
w bezpieczny sposób dla obu 
stron. Policjanci wyposażeni 
w służbowy telefon komór-
kowy pojawiają się w miejscu 
zamieszkania osób objętych 
kwarantanną. Dzwonią do 
takich osób i informują, aby 
pokazały się one na przykład 
w oknie, oraz by zasygnalizo-
wały, że są w miejscu, które 
zostało wyznaczone do kwa-
rantanny. Policjanci w żadnym 
przypadku nie mają obowiązku 
wchodzić do mieszkania. Jeżeli 
osoba objęta kwarantanną nie 
będzie się pokazywała, nie bę-
dzie odbierała telefonów, i nie 
będzie z nią kontaktu to o ta-
kiej sytuacji policjanci informu-
ją  Inspektora Sanitarnego, 
który jest organem władnym 
do nałożenia na taką osobę 

kary, która może wynosić na-
wet 5 tys. zł. Ponadto wobec 
takiej osoby prowadzone będą 
czynności w związku z popeł-
nieniem przez nią wykroczenia 
z art. 116 kw. Mandat za takie 
wykroczenie może wynosić 
nawet 500 zł. Jeśli zaś osoba, 
u której potwierdzono zakaże-
nie oddali się z wyznaczonego 
miejsca – będzie ona odpowia-
dać zgodnie z art. 161 kk, który 
za takie przestępstwa prze-
widuje karę roku więzienia. - 
Prosimy o zgłaszanie wszelkich 
przypadków prób podszywania 
się pod funkcjonariuszy i ape-
lujemy o nieotwieranie takim 
osobom drzwi. W przypad-
ku jakichkolwiek wątpliwości 
pamiętajmy, że możliwa jest 
telefoniczna weryfi kacja tożsa-
mości funkcjonariusza. Numery 
kontaktowe do komend policji 
znajdują się na stronach inter-
netowych komend oraz w apli-
kacji Moja komenda - mówią 
mundurowi. Świdniccy poli-
cjanci apelują o rozsądek. Każ-
dy pacjent objęty kwarantanną 
domową musi być odpowie-
dzialny i nie narażać innych na 
ryzyko. - Ten trudny czas to dla 
nas wszystkich wielka próba 
postaw społecznych i odpowie-

dzialności nie tylko za siebie, 
ale i pozostałych członków na-
szej społeczności - podkreślają.

Przypominamy, że za zła-
manie kwarantanny grozi kara 
grzywny, ograniczenia lub po-
zbawienia wolności do jedne-
go roku. W szczególnych przy-

padkach może także zostać 
zastosowany przepis dotyczą-
cy sprowadzania niebezpie-
czeństwa dla życia lub zdrowia 
wielu osób, za co może już 
grozić od 6 miesięcy do 8 lat 
więzienia.

> (opr)

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Internet to nieograni-

czone źródło wiedzy, z 
której można korzystać w 
każdym miejscu i czasie. 
W sieci młodzież znajduje 
wiedzę i rozrywkę, zawiera 
nowe znajomości. Nieste-
ty Internet niesie ze sobą 
wiele zagrożeń. Młodzież 
może się również, zetknąć 
z oszustami interneto-
wymi, być narażona na 
nielegalne treści. W obec-
nej sytuacji może być to 
problem znacznie poważ-
niejszy.

Nieumiejętne i nieodpo-
wiedzialne korzystanie z zaso-
bów Internetu może mieć dla 
młodzieży przykre, czasem 
nieodwracalne konsekwencje. 
Warunkiem bezpieczeństwa 
w sieci jest krytyczne i se-
lektywne dobieranie propo-
nowanych na stronach www 
treści.

Aby ustrzec młodzież od 
tych zagrożeń przedstawiamy 
15 zasad korzystania z Inter-
netu:

Nigdy nie podawaj 
w Internecie swoich praw-
dziwych danych osobowych. 
Posługuj się pseudonimem 
internetowym. Zgoda na 
przetwarzanie danych oso-
bowych do celów marke-

tingowych oznacza utratę 
kontroli nad tym, co się 
z nimi potem dzieje. Mogą 
być one wykorzystywane do 
oferowania towarów i usług, 
ale też np. do kradzieży toż-
samości i wyłudzania kre-
dytów. Dlatego podawanie 
niektórych swoich danych, 
np. numeru PESEL, adresu 
domowego jest bardzo nie-
bezpieczne.

Nigdy nie wysyłaj nie-
znajomym swoich zdjęć 
i fi lmów. Nie wiesz, do 
kogo naprawdę trafi ą. Za-
dbaj o swój wizerunek. Jeśli 
publikujesz w sieci swoje 
zdjęcia, zadbaj, by widzieli 
je tylko Twoi znajomi. Nie 
umieszczaj w sieci zdjęć, 
które mogą Ci zaszkodzić 
dziś lub za jakiś czas.

Unikaj wchodzenia w nie-
znane linki. Niektóre maile 
są fałszywe. Hackerzy pod-
szywają się pod zaufane-
go nadawcę, a ich celem 
jest przechwycenie Two-
ich osobistych danych lub 
nakłonienie do wykona-
nia czynności, których nie 
zamierzałeś. Sfałszowane 
maile na pierwszy rzut oka 
wyglądają jakby pochodzi-
ły od znanych instytucji lub 
Twoich znajomych.

Chroń swoje konta na ser-
wisach społecznościowych. 
Rejestrując się na różnego 
rodzaju portalach społecz-
nościowych decydujemy się 
na udostępnianie swoich 
danych osobowych. Ak-
ceptując regulamin danego 
serwisu, wyrażamy zgodę na 
przetwarzanie tych danych. 
Warto jednak zwrócić uwa-
gę na politykę prywatności 
i kwestie bezpieczeństwa, 
aby nasze dane nie zostały 
wykorzystane w złym celu.

Czytaj uważnie regulaminy. 
Niefrasobliwość internau-
tów to zjawisko powszech-
ne. Nie wszyscy traktują to 
medium poważnie, uznając, 
że anonimowość pozwala 
na więcej. Większość osób 
nie czyta regulaminów i je 

akceptuje nie wiedząc, czym 
to może grozić.

Sprawdzaj, czy strona, 
do której się logujesz, ma 
zabezpieczenie SSL. Cer-
tyfi katy SSL są narzędziem 
zapewniającym ochronę 
witryn internetowych, a tak-
że gwarantem zachowania 
poufności danych przesy-
łanych drogą elektroniczną. 
Pełne bezpieczeństwo jest 
efektem zastosowania szy-
frowania komunikacji po-
między komputerami.

Konieczne jest korzystanie 
z oprogramowania antywi-
rusowego. Jeszcze niedaw-
no antywirusy były jedynie 
zalecane do użytku, sta-
nowiły pomocny dodatek. 
Dziś komputer bez jakiego-

kolwiek zabezpieczenia jest 
praktycznie nie do użytku. 
Ochrona przed zagrożenia-
mi jest już zdecydowanie 
obowiązkowa dla każdego.

Internet to skarbnica da-
nych, ale pamiętaj, że nie 
wszystkie informacje, które 
w nim znajdziesz są praw-
dziwe.

Uważaj na pliki, które po-
bierasz w sieci. Za każdym 
razem, gdy plik jest pobie-
rany, istnieje niewielkie ryzy-
ko, że zawiera on wirusa lub 
program mogący uszkodzić 
komputer lub pliki zapisane 
na dysku.

Szanuj prawo własności 
w Sieci. Jeżeli posługujesz 
się materiałami znalezio-
nymi w Internecie, zawsze 
podawaj źródło ich pocho-
dzenia.

Stosuj skomplikowane, 
trudne do odgadnięcia ha-
sła i nie podawaj ich niko-
mu. Pamiętaj, że hasła są 
tajne i nie powinno się ich 
podawać nikomu.

Nie odpowiadaj na wul-
garne i niepokojące wia-
domości. Nigdy nie masz 
pewności, z kim rozmawiasz 

w Internecie. Pamiętaj, że 
nieznajome osoby, które 
kontaktują się z tobą przez 
komunikator, czat, e-mail, 
portal społecznościowy czy 
inną aplikację mogą mieć 
wobec ciebie złe intencje. 
W przypadku znajomo-
ści z sieci warto zachować 
szczególną ostrożność.

Rozmawiaj z rodzicami 
o zawartości i propozycjach 
z Internetu. Informuj ich 
o wszystkich stronach, które 
Cię niepokoją.

Szanuj innych użytkowni-
ków Internetu. Pamiętaj, by 
traktować innych z szacun-
kiem. Swoje zdanie wyrażaj, 
nie obrażając nikogo. Nie 
reaguj agresją na agresję.

Nie spędzaj całego swo-
jego wolnego czasu przy 
komputerze. Ustal sobie 
jakiś limit. Pamiętaj, że In-
ternet może być groźnym 
źródłem uzależnienia, po-
równywalnym z chorobą al-
koholową czy narkotykową. 
Uzależnienie od Internetu 
to choroba! Staraj się za-
chować umiar w korzysta-
niu z Sieci czy graniu w gry 
komputerowe.

> (źr.: ZS Strzegom)
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Pieniądze na sprzęt komputerowy
i Internet
Już 1 kwietnia br. sa-

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

To efekt współpracy mini-
strów edukacji i cyfryzacji oraz 
starań resortu cyfryzacji, dzię-
ki którym Komisja Europejska 
zgodziła się, aby zaoszczędzo-
ne środki w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
przekazać na zakup sprzętu dla 
szkół. – Dziękuję Ministerstwu 
Cyfryzacji za tak szybkie dzia-
łanie, dzięki któremu możemy 
wesprzeć nauczycieli i uczniów 
w tym trudnym czasie. Cie-
szę się, że prowadzone przez 
nas rozmowy doprowadziły do 
zmian w Programie Operacyj-
nym Polska Cyfrowa, dzięki cze-
mu możliwe będzie zakupienie 
potrzebnego sprzętu dla szkół 
– powiedział Minister Edukacji 
Narodowej Dariusz Piontkow-
ski.  Wnioski będzie można 
składać już od 1 kwietnia br.  – 
Oszczędności jest sporo – ponad 
180 milionów złotych. Nie chce-
my czekać. Dlatego od najbliż-
szej środy, 1 kwietnia br. samo-
rządy będą mogły wnioskować 
o pieniądze na laptopy, tablety. 
A jeśli jest taka potrzeba, także 

na mobilny dostęp do internetu 
– zapowiedział minister cyfryza-
cji Marek Zagórski - Jeśli któryś 
z samorządów już dziś wie, że 
jego nauczyciele lub uczniowie 
potrzebują sprzętu lub dostępu 
do internetu, już teraz może je 
kupować. Zwrócimy pieniądze 
za te zakupy – dodaje szef MC.

Jak będzie wyglądała pro-
cedura? Szybki, elektroniczny 
wniosek do Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa (CPPC). Ekspre-
sowa procedura wnioskowania 
i wypłata środków. O pienią-
dze może wnioskować każda 
gmina. Na jakie kwoty można 
liczyć? To zależy od gminy – 
szacuje się, że będzie to nie 
mniej niż 40 tysięcy złotych na 
gminę. Ministerstwo Cyfryzacji 
podpowiada, aby samorządy 
oszacowały teraz swoje po-
trzeby, a następnie rozpoczęły 
zakup potrzebnego sprzętu. 
Zależy nam na tym, aby trafił 
on do jak największej grupy po-
trzebujących uczniów. Wnioski 
do CPPC będą przyjmowane 
od środy, 1 kwietnia br. - Za-
chęcamy nauczycieli i uczniów 
do korzystania z rekomendowa-
nych przez nas serwisów i stron 
internetowych. Już ponad 4 mln 
odsłon dziennie i blisko 800 tys. 
użytkowników odnotowaliśmy 
na platformie edukacyjnej www.
epodreczniki.pl. Platforma www.
epodreczniki.pl to nie jedyne 
źródło informacji przydatnych 

do kształcenia na odległość. 
Zachęcamy dyrektorów, nauczy-
cieli do korzystania z innych 
dostępnych stron internetowych 
rekomendowanych przez MEN, 
m.in.: www.cke.gov.pl (i stron 
Okręgowych Komisji Egzamina-
cyjnych), gdzie zamieszczane są 
materiały przydatne szczególnie 
dla uczniów przygotowujących 
się do egzaminu ósmoklasisty 
– mówią przedstawiciele mini-
sterstwa .

Przy współpracy z Mini-
sterstwem Cyfryzacji i NASK 
powstał serwis www.gov.pl/
zdalnelekcje. Można tam zna-
leźć propozycje dla uczniów 
wszystkich klas szkoły podsta-
wowej i ponadpodstawowej, 
zgodne z aktualną podstawą 
programową. Do tej pory opu-
blikowano w nim 3616 materia-
łów. Każdego dnia pojawiają się 
nowe, dochodzą nowi użytkow-
nicy. Obecnie to prawie 1,8 mi-
liona osób, które wygenerowały 
blisko 33 miliony odsłon strony. 
Warto korzystać również z opu-
blikowanego zestawienia naj-
ważniejszych informacji, a także 
linków do stron internetowych, 
które mogą być wykorzystywa-
ne przez nauczycieli i dyrekto-
rów szkół do przygotowania 
materiałów do samodzielnej 
pracy uczniów w domu. https://
www.gov.pl/web/edukacja/lek-
cje-z-internetu.

> (źródło: MEN)

Kolejne zmiany w przekraczaniu granicy
Polska przedłużyła 

kontrolę na granicy 
z Niemcami, Litwą, Czecha-
mi i Słowacją do 13 kwiet-
nia Wprowadzone zostały 
także nowe zasady doty-
czące osób, które z powodu 
zatrudnienia w innym kraju, 
regularnie przekraczały pol-
ską granicę. 

Podczas specjalnej konferen-
cji prasowej, która odbyła się 25 
marca, szef MSWiA wyjaśnił, że 
przedłużenie kontroli granicz-
nej na granicy wewnętrznej Unii 
Europejskiej do 13 kwietnia nie 
wpływa na transport towarów. - 
Zamknięcie granic nie oznacza 
zamknięcia na przepływ towa-
rów. Tu nie ma żadnych ograni-
czeń. Wszelkie towary, które są 
niezbędne dla naszych obywa-
teli, dla naszego kraju i handlu, 
płynnie przekraczają granice 
– powiedział minister Mariusz 
Kamiński. - Kierowcy samocho-
dów ciężarowych są zwolnieni 
z kwarantanny – podkreślił gen. 
dyw. SG Tomasz Praga, komen-
dant główny Straży Granicznej.

Nowe obostrzenia dotyczą 
natomiast osób, które z po-
wodu zatrudnienia na terenie 
innego kraju regularnie prze-
kraczały polską granicę. Do 
tej pory  - w drodze do pra-

cy i z pracy - osoby te mogły 
przekraczać granicę i nie były 
objęte kwarantanną. Zgodnie 
z nowymi regulacjami od 27 
marca 2020 r. (piątek, godz. 
00:00) zostaną one po znalezie-
niu się na terenie Polski objęte 
obowiązkową 14-dniową kwa-
rantanną. Dwudniowe odsu-
nięcie w czasie obowiązywania 
nowych regulacji ma dać tym 
osobom czas na ustabilizowa-
nie sytuacji zawodowej. Ogra-
niczenia będą obowiązywać na 
całej granicy RP. Minister Ma-
riusz Kamiński poinformował, 
że w związku z ograniczeniami 
wprowadzonymi przez ministra 
zdrowia (dotyczącymi m.in. za-
kazu przebywania w przestrzeni 
publicznej grupy składającej się 

z więcej niż dwóch osób np. 
zgromadzeń, spotkań, imprez 
czy zebrań) policjanci będą 
początkowo prowadzili przede 
wszystkim intensywną akcję 
informacyjno-edukacyjną. Jak 
zaznaczył szef MSWiA, celem 
nadrzędnym jest zwalczenie 
problemu rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, a nie karanie 
mieszkańców. - Musimy razem, 
w ogromnym poczuciu dyscy-
pliny społecznej, osiągnąć ten 
cel – powiedział. - Te zadania 
i całą służbę traktujemy jako 
służbę dla ludzi, a nie przeciw-
ko ludziom – dodał gen. insp. 
Jarosław Szymczyk, komen-
dant główny policji. Policjanci 
będą również kontrolować, 
czy komunikacja miejska nie 

jest przepełniona. Sprawdzą, 
czy zgodnie z nowymi zasada-
mi  w autobusie, tramwaju lub 
metrze zajęta jest maksymal-
nie połowa miejsc siedzących. 
Funkcjonariusze współpracują 
w tym zakresie z władzami sa-
morządowymi.

Tylko podczas jednej doby 
(z 24 na 25 marca-red) poli-
cjanci skontrolowali ponad 100 
tys. osób objętych kwarantan-
ną. Zaledwie w 380 przypad-
kach (poniżej pół procentu 
ogółu) stwierdzono nieuzasad-
nioną nieobecność. - Te osoby 
poniosą konsekwencje swoich 
działań, ponieważ narażają sie-
bie i innych na rozwój epidemii 
– poinformował komendant 
Jarosław Szymczyk. Podczas 

kontroli funkcjonariusze pytają 
o niezbędną pomoc (np. do-
starczenie leków lub żywności), 
której wymagają osoby przeby-
wające w kwarantannie – ostat-
niej doby taką potrzebę zgłosi-
ło 190 osób. Każdego dnia do 
służby m.in. w zakresie kontroli 
odbywania kwarantanny kie-
rowanych jest około 25 tys. 
policjantów. Funkcjonariuszy 
w kontroli przestrzegania kwa-
rantanny wspierają żołnierze. 
Podczas kontroli funkcjona-
riusze korzystają ze specjalnej 

aplikacji przygotowanej przez 
Ministerstwo Cyfryzacji dla 
osób objętych kwarantanną. 
Jak powiedział komendant Ja-
rosław Szymczyk, w bazie jest 
ponad 90 tys. osób, do których 
rozesłano informację o możli-
wości korzystania z aplikacji. Na 
swoje telefony zainstalowało ją 
20 tys. osób, a 15 tys. regularnie 
wykonuje zadania, które odcią-
żają policjantów od przeprowa-
dzania osobistej kontroli.

> (źródło i foto: MSWiA)
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#ZmieńTerminNieOdwołuj
Apelują na Facebooku 

w ramach ogólnopol-
skiej akcji biura podróży. 
Kryzysowa sytuacja nie-
wątpliwie pokrzyżowała 
niektórym z nas wyjaz-
dowe plany, szczególnie 
w najbliższym okresie. 
Jednak nie trzeba rezy-
gnować z wyjazdu – wy-
starczy wybrać późniejszy 
termin.

O trudnej sytuacji, w ja-
kiej znaleźli się nie tylko 
organizatorzy wycieczek 
i wczasów, ale także ich 

klienci rozmawiam z Ur-
szulą Strońską prowadzącą 
dzierżoniowskie Centrum 
Podróży i z doświadczonym 
pracownikiem biura - Anną 
Liberą. 

– Cała działalność biu-
ra ma na celu zapewnienie 
wsparcia klientom, którzy 
dokonali rezerwacji i pomoc 
w przesuwaniu terminów 
wyjazdów. W tym momencie 
rozwiązujemy bieżące pro-
blemy, przesuwamy rezer-
wacje, proponujemy dogod-
ne rozwiązania odnośnie 
realizowanych kierunków 
– każda sytuacja rozpatry-
wana jest indywidualnie i 

na bieżąco – zaznacza Ur-
szula Strońska. – Niektórzy 
touroperatorzy bezpłatnie 
proponują przesunięcie 
terminów wyjazdów zwią-
zanych z wylotami do 20 
maja. Czekamy na kolejne 
rozwiązania, ponieważ to-
uroperatorzy też są otwarci 
i dostosowują się do potrzeb 
klientów. Urszula Strońska 
wyjaśnia, że obecnie dzia-
łalność biura jest też ukie-
runkowana na sprowadza-
nie do kraju przejazdami 
autokarowymi Polaków po-
wracających z Anglii, Nie-
miec i Beneluxu.

 Do zachowania spoko-
ju zachęca Anna Libera, 
podkreślając, że propono-

wane przez biuro zmiany 
są dogodne dla klienta: 

- Otrzymujemy informacje 
„z pierwszej ręki” i  od razu 
informujemy telefonicznie 
zainteresowane osoby. Na 
razie, z racji dłuższego ter-
minu realizacji imprez, nic 
nie ulega zmianie w stosun-
ku do osób, które zarezer-
wowały wakacyjny wyjazd. 
A w tym roku dzierżoniowia-
nie najchętniej wybierali wy-
poczynek w Bułgarii, Grecji, 
na Majorce i w Turcji. W tym 
ostatnim kraju zniesiono 
wizy dla Polaków, więc wa-
kacje są tańsze o około 150 
zł za osobę. Cóż – do waka-
cji pozostało sporo czasu, 
bądźmy więc dobrej myśli. 

Teresa Rodak

Teresa Rodak

Wiosna w ogrodzie
Minął czas zimowego 

odpoczynku, zarówno 
dla roślin, jak i działkowi-
czów. O pierwszych pra-
cach, które należy podjąć 
w ogrodzie, rozmawiam 
z Tomaszem Dymnym 
– absolwentem Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu, dendrologiem, 
inspektorem nadzoru 
terenów zieleni, hortitera-
peutą  (specjalistą leczenia 
ogrodem).

Wiosenne porządki w 
ogrodzie zaczynamy od…

Tomasz Dymny: Wygrabie-
nia pozostawionych jesie-
nią liści i łodyg bylin, aby 
umożliwić rozwój młodych 
pędów. Przystępujemy tak-
że do pierwszych zabiegów 
pielęgnacyjnych trawnika – 
wygrabiamy tzw. filc i suchą 
trawę. Niekiedy potrzebne 
jest przeprowadzenie aeracji, 
czyli napowietrzenia trawnika. 
W części ogrodu przeznaczo-
nej na uprawę należy głębo-
ko przekopać ziemię, usunąć 

wszystkie chwasty. Spulchnia-
my, a następnie podlewamy  
wierzchnią warstwę ziemi wo-
kół krzewów i drzew.

Niektóre rośliny zabez-
pieczyliśmy przed mro-
zem, nie spodziewając się 
tak łagodnej zimy.

Zimowe okrycia drzew, krze-
wów i bylin usuwamy zaraz 
po ustąpieniu mrozów. W 
tym roku zima była ciepła, ale 
i bezśnieżna, a w wyniku tego 
ziemia jest sucha. Teraz więc 
trzeba nie tylko odkopcować 
rośliny, ale również podlewać 
krzewy zawsze zielone takie 
jak np. bukszpany, różanecz-
niki, trzmieliny, laurowiśnie.

I nadchodzi czas na…
Prześwietlanie drzew owo-
cowych. Jednak nie powinno 
się przycinać brzóz, grabów, 
klonów, winorośli, ponieważ 
„płaczą” – czyli wydzielają 
sok, a to im szkodzi, bo po-
winny transportować soki do 
pąków. Przycinamy krzewy 
kwitnące na pędach jedno-
rocznych np. róże, pięciorniki, 
hortensje bukietowe i krze-

wiaste ( nie tniemy hortensji 
ogrodowych kwitnących na 
pędach dwuletnich). A skoro 
rozmawiamy o drzewach, to 
chcę podkreślić, że jednym z 
najważniejszych wiosennych 
zabiegów są opryski drzew 
owocowych. Przeprowadzo-
ne w marcu pozwalają unik-
nąć groźnych chorób roślin 
sadowniczych, których zwal-
czenie w późniejszym termi-
nie często bywa niemożliwe. 
Drzewka brzoskwini spry-
skujemy preparatem przeciw 
kędzierzawieniu liści, jabło-
nie – w celu zwalczenia grzy-
ba wywołującego mączniaka 
prawdziwego. Oprysk olejem 
parafinowym stosujemy prze-
ciw szkodnikom zimującym 
na roślinach (przędziorek 
owocowiec, mszyce, misecz-
nik śliwowy), a skuteczność 
zabiegu zapewni dokładne i 
obfite spryskanie wszystkich 
gałęzi. Warto opryskać też 
krzewy owocowe i ozdobne 
oraz sosny, modrzewie, świer-
ki i tuje.

A kiedy zaczynamy sadzić 
rośliny?

Do sadzenia roślin przystępu-
jemy, gdy gleba ogrzeje się 
od słońca. Wybrane miejsce 
należy przekopać, dokładnie 
odchwaścić, nawieźć, a świe-
żo posadzone drzewko lub 
krzew obficie podlać. Nasiona 
niektórych warzyw i kwiatów 
wysiewamy do rozsadników i 
doniczek. Do warzyw wysie-
wanych w marcu wprost do 
gruntu zaliczamy m.in. mar-
chew, szpinak, koper, rzod-
kiew, natomiast brokuły, kala-
fiory, kapustę, kalarepę, pory, 
selery, sałatę – uprawia się z 
rozsady, które można kupić 
lub wyhodować samodziel-
nie. Ogórki, fasolkę, groszek, 
bób, dynie wysiewamy do 
gruntu dopiero po „zimnej 
Zośce”, ponieważ wcześniej 
mogą przemarznąć. W balko-
nowych skrzynkach możemy 
już zasiać np. aksamitki, cy-
nie, astry chińskie, niecierpki, 
walerianę, werbenę oraz po-

sadzić byliny: stokrotki, brat-
ki, goździki. Wiosna możemy 
też rozpocząć rozmnażanie 
letnich i jesiennych bylin tj. li-
liowce lub astry. Najłatwiej to 
zrobić przez podział kęp i na-
sadzanie ich części w nowych 
miejscach. Pamiętajmy jed-
nak, że posadzone teraz irysy 
i piwonie zakwitną dopiero w 
przyszłym roku.  

Czy w marcu powinniśmy 
wykonać jeszcze inne 
pilne prace?

Jeżeli chcemy cieszyć się śpie-
wem ptaków mieszkających 
w naszym ogrodzie, musimy 
zamontować nowe budki dla 
ptaków lub wyczyścić te z lat 
ubiegłych, przede wszystkim 
usuwając stare gniazda. W 
marcu wykonujemy pierwsze 
nawożenia roślin. Najlepiej 
w tym celu stosować nawozy 
wieloskładnikowe, bogate w 
azot, które pobudzą wzrost 
roślin. Można także użyć na-
wozów wolnodziałających. 

Jak na co dzień dbać o 
wiosenny ogród?

Nie zapominajmy o regu-
larnym podlewaniu szcze-
gólnie bylin. Są rośliny bar-
dziej odporne na suszę np. 
liliowce, rozchodniki, juka, 
miskanty (trawy ozdobne), 
ale większość zdecydowa-

nie „lubi wodę”. Na bieżąco 
warto stosować się do porad 
zamieszczanych w pismach 
fachowych, takich jak: „Dział-
kowiec” czy „Szkółkarstwo”, 
natomiast amatorzy mogą 
znaleźć potrzebne wskazówki 
w internecie.

Czy początek wiosny 
sprzyja odkrywaniu uro-
ku naszego ogrodu?

Oczywiście, że tak! Od po-
czątku marca pojawiają się 
pierwsze wiosenne kwiaty, a 
z każdym dniem przybywa 
ich coraz więcej: przebiśnie-
gi, śnieżyce, krokusy, zawilec 
gajowy…

… a w tym roku po 
połowie marca zakwitły 
już fiołki. Dziękuję za 
rozmowę.



reklama: 502 487 511 13DO POCZYTANIA

Teresa Rodak

„Viva la Mexico!”
W Klubie Podróżnika, 

na zaproszenie Alicji 
Pietrzyńskiej i prezes Towa-
rzystwa Oświatowego Zie-
mi Dzierżoniowskiej Zofii 
Mirek, gościła Maria Tyws, 
która „zabrała” nas tym ra-
zem do Meksyku. Dosłow-
nie w ostatniej chwili – bo 
spotkanie odbyło się dzień 
przed odwołaniem imprez i 
zgromadzeń. 

Znana i lubiana podróż-
niczka Maria Tyws w pierw-
szej części prelekcji nawiąza-
ła do złożoności kulturowej 
Mezoameryki, gdzie od-

najdujemy zabytki z okresu 
prekolumbijskiego i epoki 
kolonialnej, a także budynki 
i dzieła współczesne. Do-
skonałym przykładem tego 
swoistego „melanżu” jest 
Plac Trzech Kultur w mie-
ście Meksyk. Tu znajdowało 
się centrum  Tenochtitlan, 
stolicy Azteków, po którym 
pozostały ruiny Wielkiej 
Świątyni, zburzonej przez 
Hiszpanów. Nie bacząc na 
podmokłe podłoże (miasto 
założono na wyspie wiel-
kiego jeziora), zdobywcy 
zbudowali obok imponującą 
katedrę, a później Pałac Gu-
bernatora - tam, gdzie stał 
wcześniej pałac Montezumy. 

Dziś plac kojarzy się miesz-
kańcom przede wszystkim 
z krwawo stłumionym pro-
testem studentów w 1968 
roku. O położeniu preko-
lumbijskiego miasta przy-
pominają kanały w dzielnicy 
Xochimilco - niegdyś zakła-
dano tu pływające ogrody, 
obecnie po kanałach po-
ruszają się ozdobne łodzie 
przeznaczone głównie dla 
turystów, a dodatkową 
atrakcję stanowią występy 
śpiewających sentymental-
ne pieśni mariachi, według 
żartobliwego komentarza 
Marii Tyws – uwielbianych, 
jak u nas Zenek Martyniuk. 
Ogromnymi zbiorami zabyt-
ków kultur z całego Meksy-
ku (w tym słynnego aztec-
kiego kalendarza) szczyci się 
Muzeum Antropologiczne, 
a tuż obok, w parku Cha-
pultepec, można obserwo-
wać rytuał volorades, czyli 
„latających ludzi”. Indianie 
wspinają się na słup o wyso-
kości 25 m, przywiązują nogi 
sznurami do podestu na 
szczycie, a następnie w ry-
mie dźwięków fletu i bębna, 
wirują w powietrzu na podo-
bieństwo ptaków. W ten nie-
zwykły sposób Totonakowie 
niegdyś modlili się o deszcz. 
Tradycję z nowoczesnością 
łączy pokryty ornamenta-
mi budynek biblioteki uni-
wersyteckiej na terenie do-
skonale zaprojektowanego 
uczelnianego campusu z lat 
50. Natomiast perłą moder-
nizmu jest dom Luisa Bar-
ragana - ojca współczesnej 
architektury meksykańskiej.

Opuszczamy miasto Mek-
syk i za naszą „przewod-
niczką” podążamy śladami 
kultur prekolumbijskich. 
Nieopodal stolicy znajdował 
się ważny ośrodek religij-
ny Azteków – Teotihuacan 
, gdzie do dziś podziwia-
my, jedne z największych 
na świecie, Piramidy: Słoń-
ca i Księżyca oraz Świątynię 
Pierzastego Węża. W okoli-
cy wydobywano obsydian, 
a produkowane z niego 
noże służyły także podczas 
składania rytualnych ofiar 
z ludzi. Podobne ceremonie 
nieobce były również Ma-
jom, a wznoszone przez nich 
piramidy oglądamy przede 
wszystkim na półwyspie Ju-
katan. W skład najsłynniej-
szego kompleksu Chichen 
Itza wchodzi m. in. schodko-
wa piramida Kukulkan, Świą-
tynia Tysiąca Wojowników, 
Ściana Czaszek i … obserwa-
torium astronomiczne. Stąd 
niedaleko do Uxmal wyróż-
niającego się geometryczny-
mi dekoracjami budynków, 
w tym największej budowli  
- Pałacu Gubernatora. Park 
Narodowy Palenque kryje 
w tropikalnym lesie impo-
nujące ruiny miasta z pała-
cem władcy zwieńczonym 

unikatową czterokondygna-
cyjną wieżą o nieznanym 
przeznaczeniu. Obok dwóch 
największych cywilizacji: Az-
teków i Majów, swój ślad 
pozostawiła też najstarsza 
kultura Olmeków – w parku 
archeologicznym La Venta 
można obejrzeć olbrzymie 
kamienne głowy, oraz Zapo-
teków, po których pozostały 
niektóre budowle w ich sta-
rożytnej stolicy na szczycie 
wzgórza Monte Alban. I tu 
na chwilę wróćmy do Pała-
cu Narodowego w Meksyku, 
gdzie na monumentalnych 
muralach, zdobiących klatkę 
schodową, Diego Riviera na 
podstawie prac archeolo-
gów stworzył wizualizację 
miasta sprzed podboju sto-
licy Azteków w 1521 r. przez 
Corteza, a także zobrazował 
kulturę pierwotnych miesz-
kańców Mezoameryki.

I teraz już z Marią Tyws 
możemy udać się w podróż 
tropem architektury kolo-
nialnej. Najpierw – najbar-
dziej znane sanktuarium ma-
ryjne w Gwadelupie, gdzie 
znajduje się cudowny obraz 
Matki Boskiej, patronki obu 
Ameryk. Obok „starej” świą-
tyni postawiono tu nowo-
czesny obiekt mogący po-
mieścić tłumy pielgrzymów. 
Olśniewają bogactwem ka-
tedry w Pueblo i Meridzie, 
a oba miasta, choć oddalone 
od siebie, urzekają podob-
nym „klimatem” i architektu-
rą. Kolej na zwiedzanie Taxco 
znanego z kopalń srebra, 
choć budynki, a nawet sa-
mochody („garbusy”!) są nie 
srebrne, lecz białe. Niejako 
kontrastuje z nimi „żółty” 
Izamal słynny z mieszczą-
cego  się tu dominikańskie-
go klasztoru. Niezwykłych 
wrażeń dostarcza wizyta 
w kościele w San Juan Cha-
mula – w głównym ołtarzu 
umieszczono wizerunek Jana 
Chrzciciela, ponieważ we-
dług tutejszych Indian jest 
ważniejszy od Jezusa, które-
go przecież ochrzcił. A przed 
nim stoi butelka świętego, 
oczyszczającego napoju – 
Coca-Coli! Indianie Tzotzin 
w obrzędach religijnych łą-
czą katolicyzm ze swoimi 
tradycyjnymi wierzeniami, 
co stanowi o wyjątkowości 

tego miejsca. Innym przykła-
dem przenikania się odręb-
nych kultur jest obecna we 
współczesnym Meksyku, się-
gająca odległych wieków fa-
scynacja śmiercią – z tym, że 
śmierć została „oswojona”, 
żartobliwe i groteskowe jej 
zobrazowanie w założeniu 
ma wyprzeć naturalny ludzki 
lęk. Stąd też dekoracje w po-
staci przybranych w ozdob-
ne stroje szkieletów, słody-
cze w kształcie cukrowych 
czaszek, marcepanowych 
trumienek itp. oraz Zaduszki 
przypominające wesołą za-
bawę, tyle że na cmentarzu. 
Natomiast współczesnym 

turystycznym rajem na ziemi 
jest Acapulco ze słynną Ska-
łą Śmierci, z której  śmiałko-
wie dają popis skoków do 
oceanu, poprzedzony wspi-
naczką na stromiznę bez za-
bezpieczenia, a także pięknie 
położone na półwyspie nad 
Morzem Karaibskim Cancun.

Meksyk, jak zapewniała 
Maria Tyws, to także kraj 
wspaniałych krajobrazów, 
unikatowej przyrody (kaktu-
sy!), smacznej, choć ostrej, 
„kolorowej” kuchni. Teraz, 
kiedy pozostajemy w swoich 
domach, warto wybrać się 
w wirtualną podróż właśnie 
do Meksyku.



14 nr 2/2020 (6)   •   30.03.-05.04.2020 r.DO POCZYTANIA

Jak księżna Daisy oczyściła Pełcznicę
Około 1903 roku 

nastąpiła u księżnej 
Daisy von Pless, słynnej 
pani na Książu przemia-
na z dobrodziejki ubo-
gich w społeczną refor-
matorkę. Od tego czasu 
nie ograniczała swej 
aktywności do obdaro-
wywania pojedynczych 
osób potrzebujących 
wsparcia. Postanowiła 
znaleźć istotne przyczy-
ny nędzy i chorób wśród 
ludności Wałbrzycha. 
Głównym problemem 
było zatrucie naturalne 
środowiska.

Przepływająca przez Wał-
brzych Pełcznica zbierała 
praktycznie na całej swojej 
długości wszystkie odpady 
fabryczne i kloaczne niemal 
stutysięcznej społeczności. 
Jej niegdyś romantyczne 

brzegi zostały ciasno zabu-
dowane osiedlami robotni-
czymi, a dawniej królujący 
w jej wodach pstrąg zniknął 
zupełnie. Wałbrzyska rzeka 
przekształciła się w cuchną-
cy ściek, zatruwając okolice 
strasznym odorem, docie-
rającym aż na tarasy Książa. 
Daisy postanowiła odkryć 
źródło tego zatrucia. Usta-
liła, że dziesiątki kopalń 
i fabryk wpuszczają do 
rzeki swoje ścieki. Z prze-
rażeniem stwierdziła także, 
że wzdłuż brzegów ciągną 
się przybudówki i szopy 
oraz studnie, z których lu-
dzie czerpią wodę do picia. 
Gwałtowny protest Daisy 
skierowany do władz lo-
kalnych spowodował jedy-
nie „urzędową inspekcję”. 
Jednak potwierdziła ona, 
że zatruta woda jest powo-
dem wciąż powracających 

epidemii cholery i tyfusu, 
zbierających śmiertelne 
żniwo. Daisy nie dała za 
wygraną i kolejno interwe-
niowała u władz we Wro-
cławiu, następnie przed 
rządem pruskim w Berlinie, 
aby w końcu zwrócić się 
do samego cesarza, opisu-
jąc szczerze stan sanitarny 
Wałbrzycha: „gdzie tysiące 
ludzi żyje w norach, pozba-
wionych wszelkich urzą-
dzeń koniecznych do życia, 
zmuszonych do stawiania 
ubikacji, a raczej nędznych 
„prewetów” nad brzegami 
potoków i rzeki, powodu-
jąc zatrucie wody niezbęd-
nej do picia, jak również do 
mycia”.

Daisy naraziła się lokal-
nym władzom, zaś cesarz 
zwalił winę na węgiel jej 
teścia, właściciela wał-
brzyskich kopalń, księcia 

Jana Henryka XI von Pless 
(zm.1907). Księżna von 
Pless zdała sobie sprawę 
z tego, że jej własne obser-
wacje i zalecenia nie wy-
starczają, że potrzebne są 
dowody naukowe. Najpierw 
zwróciła się więc z prośbą 
o ekspertyzę do bakterio-
logów z Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Kolejną wyko-
nali już specjaliści z Wielkiej 
Brytanii i pod przewodnic-
twem dra Greene’a grupa 
inżynierów zaprojektowała 
całkowicie wyodrębnio-
ny system kanalizacyjny. 
Zlikwidowano wszystkie 
przybrzeżne studnie i do-
prowadzono wodociąg do 
większości wałbrzyskich 
dzielnic. Ponadto zatru-
ta rzeka została zakryta 
i w przestrzeniach zamiesz-
kałych do dziś biegnie pod 
ziemią. Osobno zaprojekto-
wano uznawaną w tamtych 
czasach za wielką oczysz-
czalnię ścieków. Ustalono 
też koszty tego ogromne-
go przedsięwzięcia. Daisy 
z dumą przedstawiła pro-
jekt pod nazwą „Raport 
komisji Greena” pruskiemu 
rządowi w Berlinie. W 1905 
cesarz zawiadomił ją oso-
biście „że projekt, o który 
tak dzielnie walczyła bę-
dzie zrealizowany w wyniku 
przyznanych funduszy”. 

Ogromne przedsięwzię-
cie – „oczyszczanie rzek” 
zakończyło się w 1912 roku. 
Jest bardzo znamiennym, 
że ostania epidemia tyfu-
su na tamtych terenach, 
w najbardziej zagęszczo-
nym miasteczku Altwasser 
(dziś dzielnica Wałbrzy-
cha Stary Zdrój) wybuchła 
w 1911 roku, aby się już nie 
powtórzyć. 

> Opr. Mateusz Mykytyszyn 
– Zamek Książ w Wałbrzychu 

Opisy przyrody w autorstwa księżnej Daisy 
Fragmenty: („Lepiej przemilczeć -prywatne pamiętniki ksieżnej 
Daisy von Pless z lat 1896-1913“, tłumaczenie: B. Borkowy.  Pu-
blikacja: Zamek Książ, grudzień 2013)
Generalizując, sceneria Dolnego Śląska przypomina mi Turyn-
gię, Czarny Las i po części także, góry Szkocji i Bawarii. Jest to 
kraj wymarzony dla sportowca, który może tam łowić i polo-
wać na różne sposoby, wspinać się na szczyty, zjeżdżać na nar-
tach lub sankach oraz uprawiać inne zimowe dyscypliny. Jego 
wielkie, porównywalne tylko z kanadyjskimi, jeziora zaopatrują 
w ryby całe Niemcy. W przeszłości wydobywano tu złoto i sre-
bro. Dzisiaj na Śląsk przyjeżdżają ludzie z całego świata do ku-
rortów, które leczą wszystkie – za wyjątkiem mojej! – choroby.
Mówią, że zamek posiada od pięciu do sześciuset pokoi. Nie 
wiem, bo nigdy ich nie policzyłam. Ale wiem, że z okien każ-
dego z nich widać słynne na całym świecie cudo natury jakim 
są Waldenburger Gebirge (pol. Góry Wałbrzyskie) . Fürstenste-
in, co znaczy Książęca Skała, wznosi się trzy tysiące stóp nad 
poziomem morza, nic więc dziwnego że widoki z wież zam-
kowych zapierają dech. Dziki, przestronny krajobraz tej części 
Śląska jest nie do opisania przepiękny. Może gdy czytelnicy 
moich pamiętników trafią w nich na jego opisy, docenią go 
i pokochają na równi ze mną. Wiosną, która przychodzi do 
wschodniej Europy później, niż gdzie indziej, eksplozja owo-
cowych i innych kwitnących drzew jest oszałamiająco urocza; 
piękno lata leży w jego przemożnym bogactwie; jesienią, lasy 
śpiewające nutami tysiąca kolorów przenoszą nas do niebios; 
a zima, z kryształowymi drzewami wyskakującymi ze śniego-
wych pustyni, jest jedną niekończącą się krainą z baśni. Być 
może, gdzieś w Ameryce lub Kanadzie są wspanialsze zimy, 
ale chyba w żadnym innym kraju pory roku nie rozpościerają 
przed nami gobelinów tak czarujących, że trudno z nich wy-
brać najładniejszy. W dodatku robią to w mgnieniu oka, bo 
pogoda na Śląsku potrafi się zmienić błyskawicznie.

Księżna Daisy von Pless zajmowała się ekologią 
w czasach kiedy nikt o niej nie myślał

Zapach z zanieczyszczonej Pełcznicy, która opływa Książ
docierał nawet do zamku

#ZOSTAŃWDOMU
Czytaj w Internecie:

ws-24.pl, wiadomosciwalbrzyskie.pl, mojeinformacje.pl
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LEKARSKIE

• ANDRZEJ BEDNARZ, 
SPECJALISTA OTOLA-
RYNGOLOG I ALERGO-
LOG, REJESTRACJA 
604-22-94-23, www.
andrzejbednarz.pl
• Lek. med. JAN JAZIE-
NICKI - specjalista orto-
pedii i chirurgii urazowej, 
Świdnica, ul. Świerkowa 
2/3, wtorki od godz. 16.00, 
rejestracja 602-712-239
• GABINET DERMATOLO-
GICZNY, specjalista derma-
tolog - wenerolog, aler-
golog, zabiegi medycyny 
estetycznej - MAGDALENA 
SIMON-BŁAŻEWICZ. 
Świdnica, Plac Ludowy 
8/2. Rej. tel. 601-721-352. 
Wizyty domowe.
• Gabinet okulistyczny, 
Świdnica, Rynek 9 (optyk), 
specjalista chorób oczu 
MAŁGORZATA KRASOW-

SKA przyjmuje pacjentów 
ubezpieczonych w NFZ 
oraz prywatnie, rejestracja 
telefoniczna 74/852-34-23 
lub osobiście w godz. 9:00-
18:00
• GABINET DERMATO-
LOGICZNY, specjalista 
dermatolog - GRAŻYNA 
WICHER, leczenie chorób 
skóry oraz dermatologia 
estetyczna. Przyjmuje w 
środy, Ś-ca, ul. Ks. Jadwi-
gii Śląskiej 7. Rejestracja 
telefoniczna 604-222-885
• Gabinet Dermatologicz-
ny, dr nauk med. MAREK 
ZIARKIEWICZ, specjalista 
dermatolog. Przyjmuje we 
wtorki i piątki, ul. Równa 
16. Rejestracja codziennie - 
tel. 601-97-67-85
• ZIEŃCZUK BARBARA 
- specjalista ENDOKRY-
NOLOG, specjalista chorób 
wewnętrznych. Przyjmuje: 
wtorki od 16.00, ul. Wester-
platte 10, tel. 660-893-744
• BERNACKI WOJCIECH. 
Lekarz chorób wewnętrz-
nych, przyjmuje w czwartki 
od 18.00, Świdnica, ul. 

Marcinkowskiego 12-16, 
USG, wizyty domowe, 
biopsje tarczycy, tel. 0602-
762-819
• Rehabilitacja w domu pa-
cjenta, masaż, gimnastyka, 
laseroterapia, elektrotera-
pia. Mgr Zbigniew Biedroń, 
specjalista II st. rehabilita-
cji. 506-105-113
• ANDRZEJ DOŁHUN - 
SPECJALlSTA PSYCHIA-
TRA, Świdnica, ul. Świer-
kowa 2/03. Rejestracja 
telefoniczna, tel. 693-362-
167
• PRACOWNIA PROTE-
TYKI DENTYSTYCZNEJ 
Świdnica, pl. Grunwaldzki 
3/7, wejście od ulicy Lele-
wela. Pracownia czynna 
pon.-piąt. 9.00-15.00. Tel. 
74/852-13-17 lub 502-498-
837
• GABINET GINEKOLO-
GICZNY Krzysztof Szy-
maszkiewicz, przyjmuje 
w czwartki 16.00-18.00. 
AK-MED Westerplatte 10. 
Rejestracja codziennie 
8.00-15.00 pod nr 74/856-
91-94, kom.602-182-149

• Nocne prywatne pogoto-
wie stomatologiczne, lek. 
stom. ZDZISŁAW DUDEK, 
Świdnica, ul. Czwartaków 
6, tel. 0603-54-54-99. 
Leczenie w znieczuleniu, 
protezy natychmiastowe.
• GABINET STOMATO-
LOGICZNY, lek. dent. 
Jarosław Stankiewicz, 
Ś-ca, ul. Głowackiego 14, 
Rejestracja telefoniczna: 
Tel.74/851-40-60, 502-409-
670
• SPECJALISTA PSY-
CHIATRA, PSYCHOTERA-
PEUTA JERZY WYSOCKI. 
Leczenie- Bólu, zaburzeń 
Snu w Hipnozie, zaburzeń 
lękowych i innych zabu-
rzeń nerwowych. Świd-
nica, ul. Zamenhofa 46, 
przy „Prywatnej Praktyce 

Lekarza Rodzinnego”- 
wtorek od godziny 16:15. 

Rej. wyłącznie telefonicz-
na 691-300-855. WIZYTY 
DOMOWE

LOKALE-WYNAJEM

• Wynajmę mieszkanie przy 
ul. Kwiskiej we Wrocławiu 
o pow. 24 m2. Mieszkanie 
jest w pełni umeblowane i 
wyposażone. Pokój, kuch-
nia, przedpokój, balkon. 
Kontakt 501-591-562.

RÓŻNE

• Kupię kryształy, tel 792-
223-280
TOWARZYSKIE
• Gosia z 6, tel.: 518-928-
201

USŁUGI

• Pralnia dywanów i tapice-
rek, ul. Kliczkowska 26 c. 

Wyjazdy.Tel. 600-742-464, 

514-153-553
•  Cyklinowanie bezpyłowe, 
tel. 692-109-308
•  SERWIS TV KONTRAST. 
Czynny od 10:00 - 17:00, 
Świdnica, ul. Zygmuntow-
ska 3, tel. 74/852-26-82. W 
sprzedaży piloty do TV
• Cyklinowanie podłóg 
- profesjonalnie, 500-87-
44-12
•  Usługi ogólnobudowlane, 
szeroki zakres. Brukowa-
nie, ocieplenia, izolacje. 
Remonty budunków i 
mieszkań .Tel: 601-577-645
•  Usługi ogólnobudowalne, 
szeroki zakres. Brukowa-
nie, ocieplenia,izolacje,in-
jekcje-osuszanie. Remonty 
budynków, roboty ziemne. 
Tel: 601-577-645

OGŁOSZENIA DROBNE
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STREFA PRACY
Świdnica • Wałbrzych • Dzierżoniów

Twoje ogłoszenie rekrutacyjne
w trzech powiatach.

Sprawdź!   tel. 502 487 511

tel. 74 856 88 88
sekretariat@swidnickie.pl

Zarząd Powiatu w Świdnicy 
informuje,

że w dniu 30 marca 2020 r. został wywieszony na tablicy 
informacyjnej przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 oraz umieszczony 
na stronie internetowej www.spswidnica.bip.e-zeto.eu, 
na okres 21 dni, wykaz dotyczący działki niezabudowanej 
nr 422/2 o powierzchni 0,0042 ha, położonej w Świdnicy przy 
ul. gen. Władysława Sikorskiego, obręb 0001 Osiedle Młodych, 
AM – 8, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, stanowiącej własność nabywcy.
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www.mojeinformacje.pl
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