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Trwa walka w powiecie

Nowy biskup świdnicki

Weźcie się
do pracy!
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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.

Prezydent Świdnicy i Rada Miejska nadal nie zaproponowały żadnych nowych rozwiązań 
dla firm, które już bardzo odczuły wprowadzone restrykcje. Przedsiębiorcy wciąż nie wie-
dzą czy mogą liczyć na jakąś dodatkową pomoc ze strony Beaty Moskal-Słaniewskiej. Jako 
pierwsi ruch wykonali w piątek radni klubu PiS. Teraz decyzja należy do przewodniczącego 

rady, który jest odpowiedzialny za zwołanie sesji. 
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NA  POCZĄTEK

Kolejne miejsca 
parkingowe

Z myślą o miłośnikach tu-
rystyki pieszo-rowero-

wej w sąsiedztwie Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowe-
go w Lubachowie powstał 
nowy parking. To właśnie 
z tego miejsca czerwonym 
szlakiem można dotrzeć na 
Zamek Grodno, czy Kanciar-
ski Buk. Kolejne 28 nowych 
miejsc parkingowych jest 
już dostępnych przy Urzę-
dzie Gminy Świdnica. Łącz-
na wartość obu inwestycji 
wyniosła blisko 235 tys. zł. 

Parking w Lubachowie 
o pow. 500 m2 wykonano 
z kostki betonowej z odwod-
nieniem. Nowe miejsca par-
kingowe z pewnością polep-
szą infrastrukturę Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego 
i będą służyć miłośnikom tu-
rystyki pieszej i rowerowej. 
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców gminy 
i klientów urzędu wybudowa-
no nowy parking na 28 miejsc. 
Tym samym liczba dostępnych 
miejsc parkingowych zwięk-
szyła się i wynosi obecnie 
51. Sposób utwardzenia na-
wierzchni kostką granitową 
został podyktowany lokaliza-
cją w strefie ochrony konser-
watorskiej. Zarówno dotych-
czasowy jak i nowy parking 
znajdują się w bliskim sąsiedz-
twie Urzędu, zatem rodzice 
z małymi dziećmi oraz osoby 
starsze nie będą musiały prze-
chodzić przez jezdnie.

(opr)

Trwa walka
z niewidzialnym wrogiem

Prace w Parku Młodzieżowym

Ósmy potwierdzony 
przypadek zakażenia 

koronawirusem SARS-
-CoV-2 w powiecie świd-
nickim (stan na niedzielę 
– red). Chory to młody 
mężczyzna ze Strzegomia.

Niestety liczba przypadków 
zakażenia koronawirusem, 
potwierdzonych pozytywnym 
wynikiem testów laborato-
ryjnych wciąż wzrasta. Tylko 
w niedzielę było (zgodnie 
z komunikatem Minister-
stwa Zdrowia) ponad 200. 
Potwierdzone przypadki do-
tyczyły: 93 osób z woj. ma-
zowieckiego, 38 osób z woj. 
śląskiego, 20 osób z woj. dol-
nośląskiego,12 osób z woj. 
świętokrzyskiego, 11 osób 
z woj. małopolskiego, 11 osób 
z woj. wielkopolskiego, 8 
osób z woj. podkarpackiego, 
5 osób z woj. pomorskiego, 3 
osób z woj. zachodniopomor-
skiego, 3 osób z woj. lubu-
skiego, 2 osób z woj. warmiń-
sko-mazurskiego i 1 osoby 
z woj. lubelskiego. Niestety 
zmarło kolejne pięć osób. Byli 
to: 41-letnia kobieta i 84-letni 
mężczyzna ze szpitali w Kra-
kowie, 71-letni mężczyzna ze 

szpitala w Poznaniu, 77-letnia 
kobieta ze szpitala w Bole-
sławcu i 59-letni mężczyzna 
ze szpitala w Polanicy-Zdroju. 
Do niedzieli liczba zakażo-
nych koronawirusem w Polsce 
wynosiła 3834 osób. Zmarło 
84 pacjentów. 

Na terenie województwa 
dolnośląskiego jest 407 po-
twierdzonych przypadków 
zachorowania na COVID-19 
(informacja Wojewody Dolno-
śląskiego Jarosława Obrem-
skiego – stan na 04.04 godz. 
18:00). Na trenie naszego wo-

jewództwa kwarantanną lub 
izolacją objętych było 3986 
osób. nadzorem epidemiolo-
gicznym - 1623, a hospitali-
zowanych ze względu na po-
dejrzenie lub potwierdzenie 
zachorowania na COVID-19 - 
343. W powiecie świdnickim: 
liczba osób objętych kwaran-
tanną – 214, liczba osób ob-
jętych nadzorem epidemiolo-
gicznym – 112, liczba osób ze 
względu na podejrzenie CO-
VID-19 – 7. Potwierdzono po-
zytywne wyniki u 8 pacjentów 
(3 przypadki Świebodzice, 4 

przypadki Świdnica, 1 Strze-
gom) –stan na 05.04.2020r do 
godz. 10.00). . 

Walka o każde życie toczy 
się w całej Polsce. Pomoc pły-
nie z wielu stron. Zarówno 
od osób prywatnych, firm, 
jak i mieszkańców czy gmin. 
Wsparcia udzieliła m.in. Ja-
worzyna Śląska, która zade-
klarowała przekazanie trzem 
jednostkom kwotę 30 tysięcy 
złotych (dla Szpitala Latawiec 
w Świdnicy - 10 tys. zł., Pogo-
towia Ratunkowego w Świd-
nicy - 10 tys. zł oraz Szpitala 
Zakaźnego w Wałbrzychu - 10 
tys. zł.). W sobotę do Lataw-
ca dotarła partia 5 tysięcy 
maseczek chirurgicznych, 
które ufundowała gmina 
zarządzana przez Grzego-
rza Grzegorzewicza. Spora 
partia niezbędnych środków 
ochrony indywidualnej oraz 
materiałów dezynfekcyjnych 
przekazała została świdnic-
kiemu szpitalowi również od 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Dziękujemy 
wszystkich, którzy wspierają 
będące obecnie na pierwej 
linii walki placówki medyczne 
i ich pracowników. 

> (opr)

W sobotę do Latawca dotarła partia
5 tysięcy maseczek chirurgicznych,

które ufundowała Jaworzyna Śląska

Rozpoczęły się prace 
związane z rewitaliza-

cją Parku Młodzieżowego 
w Świdnicy. Miasto zawarło 
już umowy z wykonawcami 
prac pielęgnacyjnych drzew 
oraz w zakresie remontu 
ciągów komunikacyjnych, 
budowy infrastruktury 
technicznej i małej archi-
tektury. 

Zadanie zrealizuje świd-
nicka firma Zakład Robót Te-
letechnicznych Telfa Wacław 
Kruk. Jego koszt to ponad 3 
miliony 400 tysięcy złotych. 
Natomiast prace pielęgna-
cyjne drzew polegające na 
wykonaniu wiązań linowych 
oraz cięć pielęgnacyjnych, 
sanitarnych i technicznych, za 
kwotę ponad miliona złotych, 
zrealizuje konsorcjum firm 
„Ogrody” Grzegorz Szmidla 
i Firma Handlowo Usługo-
wa „Borowski” Wojciech Bo-
rowski. - Jednocześnie trwają 
prace związane z przygotowa-
niem dokumentacji niezbęd-
nej do usunięcia drzew za-
grażających bezpieczeństwu 
w parku. Audyt wykonał dr 
arch. krajobrazu Piotr Reda. 
Wskazano w nim do usunię-
cia mniej drzew aniżeli pro-
ponował w inwentaryzacji 
dendrologicznej drzewostanu 
jej wykonawca inż. Edmund 
Steckiewicz. Miasto w opar-
ciu o powyższą inwentaryza-
cję w ubiegłym roku złożyło 
wnioski o usunięcie 304 sztuk 

drzew ze względów bezpie-
czeństwa i sanitarnych. Bio-
rąc pod uwagę 2462 sztuk 
drzew rosnących w parku 
(stan na czerwiec 2019 roku) 
planowane było usunięcie ich 
12%. Wnioski zostały złożo-
ne do Dolnośląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora 
Zabytków 4 września 2019 
roku. Natomiast dokumenty 
dotyczące  umorzenia postę-
powań z Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabyt-
kami wysłano do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego 16 marca 2020 roku. 
Również w miesiącu marcu do 
Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków 
skierowano wnioski dotyczą-
ce  umorzenia postępowań 
z Ustawy o ochronie przyrody. 
W związku z przedłużającą 
się procedurą oraz potrzebą 
weryfikacji ilości drzew miasto 
wycofało te wnioski i przy-
gotowuje nowe dokumenty 
– informuje rzecznik urzędu. 
Jak zapewniają w ratuszu, 
w najbliższym czasie zostanie 
poddany aktualizacji audyt dr 
arch. Piotra Redy. -  Potrzeba 
ta wynika z ostatnich silnych 
wiatrów, które miały miejsce 
na początku roku. Orkan Sabi-
na, huragan Denis oraz wichu-
ra Julia doprowadziły bowiem 
do powalenia i uszkodzenia 
niektórych drzew wskazanych 
wcześniej do usunięcia. Dopie-
ro po tej aktualizacji zostaną 
przygotowane nowe wnioski 

o usunięcie drzew, z którymi 
wystąpimy do Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków – mówi Renata Ko-
gut, zastępca dyrektora Wy-
działu Dróg i Infrastruktury 
Miejskiej.

Przypomnijmy, że Świdnica 
otrzyma na rewitalizację Par-
ku Młodzieżowego ponad 7 
milionów 120 tysięcy złotych. 
Dofinansowanie pochodzić 
będzie z unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko. Całkowity 
koszt rewitalizacji, według 
złożonego projektu, to po-
nad 9 milionów 188 tys. zło-
tych. Inwestycja obejmie całą 
powierzchnię, czyli około 
11 hektarów. Przygotowana 

koncepcja zieleni zakłada od-
tworzenie cennego historycz-
nego i przyrodniczego układu 
kompozycyjnego. Zachowa-
ny ma zostać leśny charak-
ter parku, pojawią się nowe 
nasadzenia drzew, krzewów 
i bylin. W planach jest rów-
nież utworzenie polany wy-
poczynkowej. Oddzielnym 
zadaniem, które Urząd Miej-
ski chce zrealizować w przy-
szłym roku, jest odbudowanie 
słynnej wieżyczki i fontanny, 
co według założeń POIŚ nie 
może zostać dofinansowane. 
Miasto planuje wykonanie tej 
części zadania po uzyskaniu 
środków przeznaczonych na 
ratowanie zabytków. 

> (opr)

Zmiany w komunikacji publicznej
Zmodyfikowano rozkład 

jazdy świdnickich auto-
busów. Zwiększono udział 
pojazdów i ich częstotli-
wości. 

Zmiany mają na celu wy-
eliminowanie przepełnienia 
w pojazdach komunikacji 
miejskiej.  - Na bieżąco mo-
nitorujemy ilość pasażerów 
na wybranych kursach. Jed-
nocześnie jesteśmy w stałym 
kontakcie z funkcjonariuszami 
Policji, którzy nadzorują  wy-
pełnianie zobowiązań w za-
kresie transportu publicznego. 
Ponadto, przeprowadziliśmy 
uzgodnienia z firmą, która 
odpowiedzialna jest za sprzą-
tanie przystanków, w tym sta-

nowiska na dworcu autobu-
sowym, aby wykonała mycie 
wiat z użyciem płynu dezynfe-
kującego – mówi Małgorzata 
Lubandy, dyrektor Wydzia-
łu Transportu. Dodatkowo 
w dalszym ciągu będą utrzy-
mane na kursach pracowni-
czych autobusy o zwiększo-
nej pojemności napełnienia 
pasażerów i drugi autobus 
tzw. „BIS” w przypadku wy-
stąpienia takiej konieczności. 
Przypominamy, że zgodnie 
z wytycznymi na przystan-
kach komunikacji miejskiej 
należy zachować odpowiedni 
dystans między podróżnymi, 
który nie powinien być mniej-
szy niż 2 metry. W przypadku 
uwag dotyczących funkcjono-

wania komunikacji prosimy 
o kontakt z Wydziałem Trans-
portu Urzędu Miejskiego, pod 
nr tel. 74/ 856 28 55 lub 856 
29 56.

> (opr)

Zakres godzin, w jakich 
autobusy będą do dyspozy-
cji pasażerów od 3 kwietnia 

br. będzie następujący:
• w dni powszednie wszyst-
kie linie miejskie kursować 
będą w godzinach od 05:00 
do 08:00, następnie od 
10:00 do 16:00 i od 20:00 do 
23:00, 
• w soboty i niedziele 
wszystkie linie miejskie kur-
sować będą w godzinach od 
05:00 do 08:00, następnie 

od 12:00 do 15:30 i od 20:00 
do 23:00, 
• linie 50 i 52 we wszystkie 
dni tygodnia dodatkowo 
wykonają kursy – linia 50 
w godzinach od 18:00 do 
21.00 i linia 52 w godzinach 
od 18:00 do 20.00,
• linie zamiejskie kursują 
według obowiązującego 
rozkładu jazdy dla dni po-
wszednich i sobót w go-
dzinach od 05:00 do 08:00, 
następnie od 12:00 do 15:30 
i od 20:00 do 23:00, nie-
dzielne kursy zostają zawie-
szone do odwołania,
• autobusy linii 30 wykonają 
dodatkowe kursy w dni po-
wszednie o godz. 18.21 (pl. 
św. Małgorzaty – Lubachów 
przez Modliszów) i godz. 
19.05 (Lubachów - pl. św. 
Małgorzaty)

Gmina Świdnica
wciąż pomaga
Decyzją Wójta Gmi-

ny  Świdnica Teresy 
Mazurek SPZOZ Regional-
ny Szpital Specjalistyczny 
„Latawiec” po raz kolejny 
otrzyma wsparcie, tym 
razem  w wysokości 10 tys. 
zł z przeznaczeniem na 
zakup środków ochrony 
osobistej. Poprzednia po-
moc obejmowała 1100 szt. 
maseczek, 24 kombinezony 
ochronne i 20 szt. specjali-
stycznych masek o najwyż-
szym stopniu ochrony dróg 
oddechowych. 

Kolejne 10 tys. zł. trafi do 
SP ZOZ  Pogotowie Ratun-
kowe w Świdnicy na zakup 
środków ochronnych, nie-

zbędnych do pracy w czasie 
pandemii koronawirusa. To 
nasza odpowiedź na prośbę 
o wsparcie świdnickich ra-
towników. Pomoc finansową 
od gminy Świdnica otrzyma 
także oddział zakaźny Specja-
listycznego Szpitala im. dr Al-
freda Sokołowskiego w Wał-
brzychu, w kwocie 10 tys. zł. 
To m.in. do tej placówki trafia-
ją pacjenci z naszego regio-
nu, w tym z gminy Świdnica.  
- Warto pomagać szpitalom, 
ratownikom, a w tym przy-
padku szpitalowi „Latawiec” 
czy świdnickiemu pogotowiu, 
bo tak naprawdę pomagamy 
sobie – podkreśla Teresa Ma-
zurek, wójt gminy.

> (opr)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców gminy i klientów urzędu

wybudowano nowy parking na 28 miejsc

#ZOSTAŃWDOMU   CZYTAJ ON-LINE!
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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
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Weźcie się do pracy!
Prezydent Świdnicy 

i Rada Miejska nadal nie 
zaproponowały żadnych 
nowych rozwiązań dla firm, 
które już bardzo odczuły 
wprowadzone restrykcje. 
Przedsiębiorcy wciąż nie 
wiedzą czy mogą liczyć na 
jakąś dodatkową pomoc ze 
strony Beaty Moskal-Sła-
niewskiej. Jako pierwsi ruch 
wykonali w piątek radni 
klubu PiS. Teraz decyzja na-
leży do przewodniczącego 
rady, który jest odpowie-
dzialny za zwołanie sesji. 

Radni klubu PiS złoży-
li wniosek o pilne zwołanie 
sesji Rady Miejskiej i wnie-
sienie pod obrady projektu 
uchwały w sprawie wsparcia 
świdnickich przedsiębiorców 
i rzemieślników. Chcą wpro-
wadzenia preferencyjnych 
stawek i warunków spła-
ty czynszu w komunalnych 
lokalach użytkowych oraz 
podatku od nieruchomości 
w czasie zagrożenia epide-
mią koronawirusa. Radni PiS 
proponują obniżenie przed-
siębiorcom i rzemieślnikom 
działającym na terenie miasta 
Świdnicy o połowę wysoko-
ści czynszów za użytkowe 
lokale komunalne w marcu 
i kwietniu 2020 roku oraz 
umorzenie przedsiębiorcom 
i rzemieślnikom działającym 
na terenie miasta Świdnicy 
podatku od nieruchomości 
i opłaty targowej za okres 
marzec i kwiecień 2020 roku. 
Obniżenie stawek i umorzenie 
podatku nastąpiłoby na wnio-
sek zainteresowanego. Przed-
siębiorcy mieliby czas do 1 
czerwca 2020r. - Niebawem 
skutki pandemii odczują lo-

kalni przedsiębiorcy w Świdni-
cy. Próbując złagodzić kryzys, 
oferujemy świdnickim firmom 
najmującym od miasta lokale 
i nieruchomości preferencyj-
ne warunki czynszów i opłat 
lokalnych. Od kilku tygodni, 
na mocy rozporządzenia mi-
nistra zdrowia, zamknięte 
do odwołania są restauracje, 
kawiarnie, bary. Ograniczono 
działalność centrów i galerii 
handlowych. Zamknięto hote-
le i inne placówki noclegowe, 
punkty usługowe (fryzjerzy, 
kosmetyczki itp.) Wszyscy liczą 
straty i mają nadzieję, że prze-
trwają do czasu, gdy restrykcje 
te zostaną cofnięte. Jeśli tak 
się nie stanie i lokalni przed-
siębiorcy zaczną plajtować, 
to skutki tego szybko odczuje 
również samorząd świdnicki. 
Mniejsze wpływy z podatku 
od osób fizycznych i prawnych 
to tylko pierwsze z możli-
wych konsekwencji pandemii. 
Dlatego rolą samorządu jest 

podjęcie działań osłonowych 
mających złagodzić firmom 
skutki przymusowego przesto-
ju. Ulgi i umorzenia podatku, 
będzie zależało od konkretnej 
sytuacji danego przedsiębior-
cy, który się zwróci z wnio-
skiem. To jest konieczne gdy 
chcemy uniknąć zwolnień pra-
cowników, czy likwidacji pod-
miotów gospodarczych, które 
działają na terenie Świdnicy. 
Samorząd powinien wspomóc 
przedsiębiorców, kształtując 
preferencyjne stawki i warun-
ki spłaty czynszu w komu-
nalnych lokalach użytkowych 
oraz podatku od nieruchomo-
ści. To firmy rodzinne, prowa-
dzą małe i średnie podmioty 
gospodarcze, tworzą miejsca 
pracy. Wsparcie ze strony 
władz samorządowych jest 
dowodem solidarności w trud-
nym czasie pandemii – czyta-
my w uzasadnieniu wniosku, 
złożonego przez radnych Pra-
wa i Sprawiedliwości. 

Dla przedsiębiorców nie 
ma znaczenia, kto złoży jaki 
wniosek. Ich interesują kon-
kretne działania i decyzje, 
których w Świdnicy wciąż bra-
kuje. Inaczej sytuacja wygląda 
w sąsiednim Dzierżoniowie. 
Miasto utworzyło osobne 
subkonto do walki z epide-
mią. Jest już na nim kwota 
12 tys. zł. To pieniądze prze-
kazywane przez firmy, stowa-
rzyszenia i osoby prywatne. 
Samorządy Ziemi Dzierżo-
niowskiej.

Dzierżoniów, Bielawa, Pie-
szyce, Gmina Dzierżoniów, 
Łagiewniki, Piława Górna 
i Niemcza przekazują dodat-
kowe środki na wsparcie szpi-
tala powiatowego. Ponad 450 
tysięcy złotych przeznaczone 
zostanie na zakup środków 
ochronnych i niezbędnego 
sprzętu, potrzebnego dla za-
bezpieczenia bezpieczeństwa 
personelu medycznego. Wy-
sokość przekazywanych środ-
ków jest proporcjonalna do 
liczby mieszkańców poszcze-
gólnych gmin (Dzierżoniów – 
150 tys. zł, Bielawa – 135 tys. 
zł, Pieszyce – 42 tys. zł, Gmina 
Dzierżoniów – 41 tys. zł, Ła-

giewniki – 33 tys. zł, Piława 
Górna – 29 tys. zł, Niemcza 
– 24 tys. zł). Burmistrz miasta 
Dariusz Kucharski, próbując 
ratować kupców, podejmuje 
próby uruchomienia targo-
wiska – oczywiście pod peł-
ną kontrolą odpowiednich 
służb. Mimo, że ostatecznie 
pomysł upadł, firmy doce-
niają starania gospodarza 
miasta o „przetrwanie” lokal-
nego biznesu. - Od momentu 

podjęcia próby uruchomienia 
targowiska obserwuję ko-
mentarze, odbieram telefony 
i rozmawiam z mieszkańcami 
na ten temat. Dla mnie rów-
nież kwestie bezpieczeństwa 
i zdrowia są najważniejsze. 
Uważam że zachowując spe-
cjalne zasady bezpieczeństwa, 
bylibyśmy w stanie utrzymać 
handel żywnością na tar-
gu. Jednak rozumiem obawy 
dzierżoniowian i wsłuchując 
się w Państwa opinie podją-
łem decyzje o zamknięciu tar-
gowiska. Głównym i najważ-
niejszym powodem otwarcia 
targowiska była chęć pomocy 
dzierżoniowskim przedsiębior-
com, którzy żyją z handlu na 
targu. To kilkadziesiąt rodzin, 
dla części z nich targowisko 
to jedyne źródło utrzymania. 
Duże znaczenie miał też fakt, 
że w wielu miastach targowi-
ska funkcjonują i są miejscem 
zaopatrywania się w żyw-
ność. Ich działalność opiera 
się na tych samych zasadach 
bezpieczeństwa, co działano-
śc dużych sieci handlowych, 

oczywiście z zachowaniem 
właściwych środków ostrożno-
ści. Ważna w tym momencie 
była również rekomendacja 
Ministra Rolnictwa o umoż-
liwieniu handlu na targowi-
skach i związane z tym szcze-
gółowe zalecenia Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego – 
zakomunikował burmistrz na 
portalu społecznościowym, 
gdzie na bieżąco informuje 
o kolejnych krokach w walce 
z koronawirusem. Podobnie 
sytuacja wygląda w Wałbrzy-
chu. - W związku ze stanem 
zagrożenia epidemicznego, 
wspólnie z radnymi Rady Miej-
skiej Wałbrzycha przygotowa-
liśmy pakiet działań, które 
mają wspomóc naszych mikro 
i małych przedsiębiorców. Te 
niezwykle ważne dla nas fir-
my, które znalazły się w trud-
nej sytuacji finansowej, mogą 
liczyć na naszą pomoc – infor-
muje prezydent Roman Sze-
łemej. Kontakt z mieszkań-
cami i przedsiębiorcami ma 
każdego dnia na Facebooku. 
Codziennie wrzuca relacje 
z bieżącej sytuacji w mieście 
i krokach, które podejmu-
je wspólnie z radnymi. On 
już 23 marca podjął decyzję 

o przekazaniu miliona złotych 
z miejskiej rezerwy kryzysowej 
na potrzeby Specjalistyczne-
go Szpitala im. dr Alfreda So-
kołowskiego w Wałbrzychu. 
Pieniądze mają pomóc w za-
kupie środków ochrony oso-
bistej i środków dezynfekcyj-
nych. Prezydent apeluje także 
o wsparcie do innych samo-
rządów Powiatu Wałbrzyskie-
go i Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
których mieszkańcy są objęci 
opieką wałbrzyskiej placówki. 
Dodatkowo, od poniedział-
ku 16 marca do odwołania 
w Wałbrzychu wszystkie płat-
ne miejsca postojowe na dro-
gach publicznych w Strefach 
Płatnego Parkowania oraz na 
płatnych placach parkingo-
wych są bezpłatne.

Nie inaczej wygląda sytu-
acja w powiecie wałbrzyskim. 
Komunikaty o udzielonym 
wsparciu płyną każdego dnia. 
Powiat Wałbrzyski przeka-
zał już pomoc dla Specjali-
stycznego Szpitala Gineko-
logiczno-Położniczego im. E. 
Biernackiego w Wałbrzychu, 

Oddziału Zakaźnego Szpitala 
przy ul. Batorego w Wałbrzy-
chu, Pogotowia Ratunkowego 
w Wałbrzychu, Specjalistycz-
nego Zespolonego Szpitala 
im. dr Alfreda Sokołowskiego 
w Wałbrzychu. Tym razem 
było to 10 szt. masek peł-
no-twarzowych 3M, filtry do 
masek 3M, 200 szt. kombi-
nezonów ochronnych, 2000 
szt. rękawiczek, 4000 szt. ma-
sek ochronnych i 100 litrów 
płynu do dezynfekcji. - Pa-
miętajcie, że to Wy tworzycie 
przyszłość powiatu i Wasze 
bezpieczeństwo jest najważ-
niejsze. Zostańcie w domach 
– mówi starosta Krzysztof 
Kwiatkowski. W czwartek 
wsparto Polskie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej Oddział 
w Wałbrzychu. - Mając na 
uwadze potrzeby zabezpie-
czenia kadry, ale i pacjentów 
Powiat Wałbrzyski przekazał: 
50 litrów płynu do dezynfekcji, 
500 szt. masek ochronnych, 
1000 szt. rękawiczek, 10 szt. 
okularów ochronnych i fartu-
chy - wylicza Krzysztof Kwiat-
kowski. Pod koniec marca, 
decyzją gospodarza powiatu, 
do Specjalistycznego Szpitala 
Ginekologiczno-Położnicze-

go im. E. Biernackiego w Wał-
brzychu, przekazano 50 szt. 
kombinezonów ochronnych, 
1000 szt. rękawiczek, 200 szt. 
masek ochronnych i 25 litrów 
płynu do dezynfekcji. Pomoc 
dotarła również dla Oddzia-
łu Zakaźnego Szpitala przy 
ul. Batorego. Było to 8 szt. 
masek ochronnych z filtrami 
3M i 10 szt. przyłbic ochron-
nych. Kolejne 6 sztuk masek 
ochronnych z filtrami 3M 
trafiło do Pogotowia Ratun-
kowego w Wałbrzychu. Na 
prośbę Centrum Medyczne 
Nowe Miasto do przychod-
ni w Jedlinie Zdrój i Zagórzu 
Śląskim przekazano 30 litrów 
płynu do dezynfekcji. W dniu 
24 marca wszystkie jednostki 
OSP z powiatu wałbrzyskiego 
otrzymały sprzęt niezbędny 
do działań w czasach pan-
demii koronawirusa. - Dzię-
ki temu, gdy przyjdzie nam 
wspierać działania służb, nasi 
ratownicy będą odpowiednio 
chronieni – podkreśla Krzysz-
tof Kwiatkowski. 
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Prezydent Wałbrzycha nie czeka, ale działa

Burmistrz Dzierżoniowa podejmuje z kupcami
próby wznowienia handlu

Wałbrzych zwolnił z opłat za parking.
Świnica nie widzi potrzeby

Biskup Marek Mendyk nowym Biskupem Świdnickim
W kaplicy domowej 

Świdnickiej Kurii Bi-
skupiej ogłoszono decyzję 
ojca świętego Franciszka, 
który mianował nowym 
biskupem świdnickim bpa 
Marka Mendyka, dotych-
czasowego biskupa pomoc-
niczego diecezji legnickiej.

W czasie ogłoszenia nomi-
nacji bp Ignacy Dec podzię-
kował kapłanom, osobom 
konsekrowanym i wiernym 
świeckim za minione szesna-
ście lat wspólnej drogi i za-
chęcił zebranych do modlitwy 
w intencji nowego biskupa 
oraz dobrego duchowego 
przygotowania się do ingre-
su, którego data zostanie 
ogłoszona w najbliższym cza-
sie. Pierwszą modlitwą za no-
wego biskupa była modlitwa 

Anioł Pański. Po ogłoszeniu 
nazwiska nowego biskupa 
świdnickiego, bp Dec odczy-
tał komunikat, który zostanie 
przekazany wiernym diece-
zji świdnickiej w najbliższą 
niedzielę podczas wszyst-
kich Mszy św. Zgromadzeni 
podziękowali bp. Ignacemu 
Decowi za jego pełną miło-
ści posługę na rzecz diecezji 
świdnickiej i zapewnili o mo-
dlitwie. Bp Ignacy Dec, któ-
ry był pierwszym biskupem 
diecezji świdnickiej od 2004 
roku został mianowany przez 
ojca świętego Franciszka ad-
ministratorem apostolskim 
diecezji świdnickiej do czasu 
kanonicznego objęcia urzędu 
przez nowego biskupa świd-
nickiego.

Przypomnijmy, że Jego 
Ekscelencji ks. biskupowi dr. 

Markowi Mendykowi Rada 
Miejska w Głuszycy w 2019 
r. przyznała tytuł honorowy 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Głuszyca”. Pochodzący z Głu-
szycy biskup Marek Mendyk 
obchodził w ubiegłym roku 
swoją 10 rocznicę święceń 
biskupich. W uzasadnieniu 
do uchwały Rady Miejskiej 
w Głuszycy z dnia 29 stycznia 
2019 r. w sprawie nadania ty-
tułu honorowego „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Głuszyca” 
dla Jego Ekscelencji Księdza 
Biskupa dr Marka Mendyka 
czytamy:

Biskup Marek 
w ciągu całego 
swojego życia 

związany był z gminą Głuszy-
ca. Tu się urodził, wychował, 
tu spędził swoje dzieciństwo 
i lata młodości. Zawsze z wiel-
ką dumą podkreślał, gdzie się 
urodził, gdzie są jego korze-
nie i gdzie jest jego miejsce, 
do którego zawsze wraca. 
Wielokrotnie w swoich wy-
powiedziach nawiązywał do 
miejsca, gdzie - jak mówił - 
wszystko się zaczęło. Pomimo 
tego, że swoją posługą zwią-
zany jest z inną diecezją – die-
cezją legnicką, wspierał każde 
dobro podejmowane na rzecz 
gminy Głuszyca. Zawsze inte-
resował go los najuboższych 
i potrzebujących naszej gmi-

ny. Jeszcze jako kapłan die-
cezji legnickiej, a potem jako 
jej biskup współorganizował 
pomoc charytatywną dla mia-
sta i gminy poprzez oddzia-
ły Caritas diecezji legnickiej 
i świdnickiej. Zbiórki pienięż-
ne oraz pomoc materialna, 
wspierane były przez biskupa 
Marka, a następnie trafiały do 
najuboższych naszej gminy. 

Biskup Marek był tym, któ-
ry zapoczątkował inicjatywę 
zbierania darów dla najbar-
dziej potrzebujących, jaka 
odbywa się w naszych świąty-
niach po dziś dzień w każdy 
Wielki Czwartek. Niewątpliwie 
stało się to początkiem wie-
lu inicjatyw i charytatywnych 
działań podejmowanych nie 
tylko przez parafie, ale rów-
nież przez naszą gminę. To 
stało się też początkiem do 
powstania parafialnego od-
działu Caritas jako odpowie-
dzi na potrzeby najbardziej 
potrzebujących w gminie 
Głuszyca. Jeszcze jako Dyrek-
tor Wydziału Katechetyczne-
go diecezji legnickiej, a na-
stępnie – po objęciu funkcji 
Przewodniczącego Komisji 
Wychowania Katolickiego 
w Episkopacie Polski – jako 
biskup zwracał szczególna 
uwagę na dzieła podejmowa-
ne na rzecz dzieci i młodzieży, 
również gminy Głuszyca. Wie-
lokrotnie wspierał inicjatywy 

głuszyckich katechetów i na-
uczycieli, których celem było 
propagowanie życia i jego 
rozwoju w oparciu o wartości 
chrześcijańskie. Rozwój każ-
dej z głuszyckich szkół było 
zawsze w centrum uwagi bi-
skupa Marka Mendyka. Ze 
szczególną troską wspierał 
przez długie lata Zespół Szkół 
w Głuszycy. Był tym, któ-
ry postrzegał tę szkołę jako 
miejsce rozwoju i wychowa-
nia kolejnych pokoleń, którzy 
w przyszłości staną się filarem 
swoich małych ojczyzn. 

Każde działanie podejmo-
wane przez księdza Biskupa 
na rzecz naszej gminy po-
dyktowane było jej dobrem 

i dobrem jej mieszkańców. 
Zawsze podkreślał, że naj-
ważniejsze jest dobro tych, 
którzy w gminie mieszkają. 
Tylko działanie ukierunko-
wane na drugiego człowieka 
ma sens, bowiem takie do-
bro zawsze będzie powracać. 
Wdzięczni Jego Ekscelencji za 
nieustanną duchową obec-
ność w Gminie Głuszyca oraz 
za podejmowanie działania 
i inicjatywy na rzecz miesz-
kańców gminy, Rada Miejska 
pragnie nadać Jego Ekscelen-
cji Księdzu Biskupowi dr Mar-
kowi Mendykowi tytuł hono-
rowy „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Głuszyca”.

> (opr)
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Znika symbol XX wieku

Czy tarcza ochroni gospodarkę?

W latach 80 Polacy palili 
najwięcej papierosów 

na świecie. Kiedy na Zacho-
dzie zaczynała się moda na 
niepalenie, pogrążona w 
stanie wojennym i niedo-
statku dóbr codziennych 
cała Polska paliła na potę-
gę. Statystycznie dorosła 
osoba wypalała ponad 3,6 
tys. papierosów rocznie, a 
każdego roku wypalano aż 
104 mld sztuk papierosów.

Dziś  ok. 70 tys. ówczesnych 
palaczy umiera rocznie na raka 
płuca czy inne choroby mające 
związek z paleniem. Chorują też 
ludzie młodsi, którzy jako dzieci 
wychowywali się w zadymio-
nych przez rodziców, małych 
mieszkaniach, bierni palacze 
z tamtego okresu. Pierwsze 
kampanie antynikotynowe z 
lat osiemdziesiątych, inicjowa-
ne przez lekarza, prof. Witolda 
Zatońskiego były nagradzane 
zagranicą, ale w kraju odnosiły 
niewielki skutek. 

Lek czy zło
Przewrotna jest historia ty-

toniu na naszym kontynencie. 
Kiedy pojawił się tu na sprawą 
Krzysztofa Kolumba, przez kil-
kaset lat był uważany za lekar-
stwo a jego dym miał nawet 
chronić od zachorowania na 
cholerę. Był też zwalczany, naj-
częściej przez dyktatorów, któ-
rzy potrafili wykorzystać każdą 
okazję, by zastraszyć podda-
nych. Może dlatego rosyjski car 
nałogowym palaczom za karę 

obcinał nosy, a turecki sułtan 
rozcinał im wargi. Hitler też za-
kazał palenia. Kiedy w latach 30. 
XX wieku lekarze po raz pierw-
szy zwrócili uwagę, że palenie 
szkodzi zdrowiu, stawało się 
ono modne wśród artystów, ak-
torów, intelektualistów i kobiet, 
które paląc demonstrowały 
swoją niezależność. Papierosy 
były walutą w czasie wojny, le-
kiem na bol zębów, sposobem 
na depresję i symbolem upra-
gnionej wolności dla więźniów 
i żołnierzy. 

O tym, że „palenie zabija” 
wie w naszym kraju każdy pa-
lacz przynajmniej od 1994 roku, 
kiedy wprowadzono pierwsze 
ostrzeżenia tej treści na pacz-
kach papierosów. Od 2010 
roku obowiązuje zakaz palenia 
w budynkach i miejscach pu-
blicznych. Pomimo mody na 
niepalenie, która przyszła też 
do Polski, codziennie po papie-
rosa sięga 8 mln osób w naszym 
kraju. 20% z nich nigdy nie rzuci 
palenia, twierdzą lekarze, uza-
sadniając swoją diagnozę sil-
nym uzależnieniem organizmu 
od nikotyny i szczególnymi pre-
dyspozycjami niektórych osób 
do ulegania uzależnieniu. Nie 
zniechęci ich ani wyższa akcyza 
na papierosy, które od stycznia 
2020 z tego powodu podrożały 
o ok. 20%, ani żadne zakazy.

Co najbardziej szkodzi
Dym papierosowy zawie-

ra prawie 5 tys. szkodliwych 
substancji smolistych, które są 
główną przyczyną chorób no-

wotworowych. Pierwotnie są-
dzono, że palaczy uchroni od 
nich filtr celulozowy, który po-
jawił się w masowej produkcji 
w latach 40. ubiegłego stulecia. 
Okazało się, że to złudzenie. 
Szkodliwe substancje przeni-
kają przez filtry bez specjalne-
go oporu. Dziś ekolodzy nie 
pozostawiają na filtrach suchej 
nitki, twierdząc, że rozkładają 
się ponad 10 lat a miliardy nie-
dopałków zaśmiecają nie tylko 
chodniki i ulice miast, ale całą 
planetę. Apelują do producen-
tów o wycofanie papierosów z 
filtrem.

Na razie Unia Europejska 
postawiła warunek wycofania 
każdego wyrobu tytoniowego, 
który swoim smakiem miałby 
uprzyjemniać samo palenie. 
Dlatego po 20 maja 2020 roku 
nie kupimy w Polsce żadnego 
papierosa mentolowego, ani 
też papierosa z kapsułką sma-

kową. Chyba, że będzie to wy-
rób z kontrabandy.

Kontrabanda 
Przemyt papierosów do Polski 

ma długą tradycję. Swego czasu 
istniał nawet zawód „mrówki”, 
czyli drobnego przemytnika, 
który przejściem granicznym 
dla pieszych przenosi papierosy 
w dozwolonej ilości przekra-
czając granicę w tę i z powro-
tem nawet po kilkadziesiąt razy 
dziennie. Policja co jakiś czas 
zatrzymuje większe transporty 
przemycanych papierosów zza 
wschodniej granicy. Na Białoru-
si i Ukrainie dalej będzie wolno 
handlować papierosami men-
tolowymi i trudno uwierzyć, że 
straży granicznej i celnikom uda 
się w pełni uszczelnić ten kanał 
przerzutowy.

Z pewnością reaktywują się 
też nielegalne wytwórnie papie-
rosów w kraju. Bardzo sprawne 

akcje policji, jak te ostatnie z 
Gorzowa, Grójca czy Wałcza nie 
uchronią całkowicie nałogo-
wych palaczy od zakupu trefne-
go towaru z kontrabandy, któ-
rego skład i jakość najczęściej 
pozostawiają wiele do życzenia. 
W nielegalnie produkowanych 
papierosach stwierdzano już 
smary, oleje, szczątki organicz-
ne. 

Szukanie alternatywy
Kilkanaście lat temu pojawi-

ły się tzw. e-papierosy. Skutki 
zdrowotne e-papierosów nie 
są jeszcze w pełni znane, ale 
już wiadomo, że jeśli są wypro-
dukowane w sposób zgodny z 
normami, zawierają mniej sub-
stancji szkodliwych niż papiero-
sy tradycyjne. 

Producenci tytoniu szukają 
też innych, mniej szkodliwych 
od papierosów alternatyw, 
przeznaczonych dla osób uza-

leżnionych, które chcą ograni-
czyć ryzyko zachorowania albo 
po prostu nie są w stanie rzucić 
palenia. 

Produkty o obniżonej szko-
dliwości to nadzieja na walkę 
z epidemią chorób odtytonio-
wych – uważa Scott Gottlieb, 
były szef amerykańskiej Food 
and Drug Administration (FDA). 
Ta restrykcyjna zazwyczaj or-
ganizacja dopuściła do użytku 
m.in. tak zwane podgrzewacze 
tytoniu, które podgrzewają ty-
toń bez spalania go. To pozwala 
oczyścić tytoń ze zdecydowanej 
większosci  szkodliwych sub-
stancji. Palacz zaciąga się wów-
czas niemal czystą nikotyną 
bez zapachu i bez dymu (efekt 
dymu pochodzi wyłącznie z 
pary wodnej). Wyroby takie (np. 
IQOS) są oferowane w Polsce 
jako zamiennik tradycyjnych 
papierosów. Po 20 maja  będzie 
to jedyny legalny mentolowy 
wyrób tytoniowy, bowiem za-
kaz nie obejmuje podgrzewczy 
tytoniu i e-papierosów

Styl palacza legł radykalnej 
zmianie kulturowej na naszych 
oczach. Przestrzeń publiczna 
jest dziś wolna od dymu. Kam-
panie edukacyjne zachęcają 
do rzucenia palenia w trosce o 
zdrowie. Palenie stało się passe. 

Każdą okazję warto wykorzy-
stać by rzucić palenie, choćby 
podwyżki cen papierosów czy 
restrykcje w handlu. Kto nie jest 
w stanie od razu uwolnić się od 
nałogu, lepiej żeby wybierał 
mniej szkodliwe alternatywny.

Prezydent Andrzej Duda 
podpisał ustawy tworzą-

ce „tarczę antykryzysową”. 
Jej główne założenia to 
ochrona zatrudnienia oraz 
zmniejszenie obciążeń 
i zachowanie płynności 
finansowej w firmach. 

Na pakiet składają się: usta-
wa a zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19 (specusta-
wa); ustawa o zmianie ustawy 
o systemie instytucji rozwoju 
(PFR). A także projekt ustawy 
o udzielaniu pomocy publicz-
nej w celu ratowania lub re-
strukturyzacji przedsiębiorców 
(polityka nowej szansy), który 
nie został jeszcze uchwalony. 
Projekty ustaw opracowały: 
Ministerstwo Rozwoju; Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej; Ministerstwo 
Finansów; ZUS; PFR; KNF; MS; 
MSWiA, pod nadzorem KPRM 
i we współpracy z innymi mi-
nisterstwami oraz instytucjami 
publicznymi.

Zgodnie z zapisami -ań-
stwo przejmie na 3 miesiące 
(za marzec, kwiecień i maj 
br.) pokrycie składek do ZUS 
od mikrofirm zatrudniających 
do 9 osób, założonych przed 
1 lutego br. Zwolnienie doty-
czy składek za przedsiębiorcę 
i pracujące dla niego osoby. 
Ze zwolnienia mogą skorzy-
stać także samozatrudnieni 
z przychodem w wysokości 
300% przeciętnego wynagro-
dzenia, którzy opłacają składki 
tylko za siebie. Zwolnienie do-
tyczy składek na ubezpiecze-
nia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Solidarnościowy, 
FGŚP, FEP. Zarówno przed-
siębiorca, jak i pracujące dla 
niego osoby, zachowają prawo 
do świadczeń zdrowotnych 
i z ubezpieczeń społecznych 
za okres zwolnienia ze skła-
dek. Łączny skutek dla finan-
sów publicznych za 3 miesiące 

szacujemy na 9,5 mld zł, w tym 
6,8 mld zł za mikrofirmy i 2,6 
mld zł za samozatrudnionych 
opłacających tylko swoje wła-
sne składki.

Kolejne zmiany dotyczą 
wypłaty 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% minimalne-
go wynagrodzenia), świadcze-
nie postojowe wynosi sumę 
wynagrodzeń z tytułu umów 
cywilnoprawnych. Z kolei sa-
mozatrudnieni rozliczający się 
w formie karty podatkowej 
otrzymają świadczenie po-
stojowe w wysokości 1300 zł. 
Warunkiem uzyskania świad-
czenia jest to, aby przychód 
w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku nie 
przekraczał 3-krotności prze-
ciętnego wynagrodzenia. Poza 
tym rozpoczęcie działalno-
ści lub zawarcie umowy musi 
nastąpić przed 1 lutego br. 
W przypadku osób samoza-
trudnionych przychód w mie-
siącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku musi spaść 
o co najmniej 15% w stosun-
ku do miesiąca poprzedniego. 
Nie trzeba zawieszać działal-
ności, ale świadczenie przysłu-
guje także samozatrudnionym, 
którzy zawiesili ją po 31 stycz-
nia br.

Pomoc ze środków FGŚP 
przysługuje przedsiębiorcy 
w okresie wprowadzonego 
przez przedsiębiorcę przesto-
ju ekonomicznego lub ob-
niżonego wymiaru czasu, 
w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych: nie mniej niż 
o 15%, obliczony jako stosu-
nek łącznych obrotów w ciągu 
2 kolejnych miesięcy w okresie 
po 01.01.2020 r., do łącznych 

obrotów z analogicznych 2 
miesięcy z roku ubiegłego 
w następstwie wystąpienia 
COVID 19, lub nie mniej niż 
o 25 %, obliczony jako stosu-
nek łącznych obrotów w ciągu 
dowolnie wskazanego mie-
siąca w okresie po 01.01.2020 
r., w porównaniu do obrotów 
z miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem 
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 dofinansowanie 
do wynagrodzenia w okresie 
przestoju w wysokości 50% 
minimalnego wynagrodze-
nia plus składki na ubezpie-
czenia społeczne należne od 
pracodawcy od przyznanych 
świadczeń, czyli 1 533,09 zł, 
z uwzględnieniem wymiaru 
czasu pracy. 

Przedsiębiorca, który ob-
niżył wymiar czasu pracy 
w związku ze spadkiem obro-
tów gospodarczych w następ-
stwie wystąpienia koronawi-
rusa, może obniżyć wymiar 
czasu pracy pracownika o 20%, 
nie więcej niż do 0,5 etatu, 
z zastrzeżeniem, że wynagro-
dzenie nie może być niższe 
niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy. Przy tak 
obniżonym wymiarze czasu 
pracy Fundusz dofinansuje 
maksymalnie do wysokości 
40% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia z po-
przedniego kwartału ogłasza-
nego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego plus 
składki na ubezpieczenia spo-
łeczne należne od pracodawcy 
od przyznanych świadczeń. tj. 
2 452,27 zł. Oba świadczenia 
przysługiwać będą przez łącz-
ny okres 3 miesięcy przypada-
jących od dnia złożenia wnio-
sku 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, 
do dyrektorów Wojewódzkich 
Urzędów Pracy.

Pracodawca dotknięty 
skutkami epidemii korona-
wirusa będzie mógł skrócić 
dobowy 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 przedstawi-
cielami pracowników – będzie 
mógł też wydłużyć dobowy 
wymiar czas pracy do 12 go-
dzin (równoważny system 
czasu pracy) oraz okres rozli-
czeniowy do maksymalnie 12 
miesięcy.

Tarcza wprowadza mecha-
nizm wydłużania terminów re-
alizacji zamówień publicznych. 
Służyć temu będzie procedura 
zwalniająca z naliczania kar 
umownych za – związane z epi-
demią – opóźnienia w realiza-
cji przetargów. Jednocześnie 
nienaliczenie kar umownych 
w tej procedurze nie będzie 
stanowić naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych. Do-
datkowo wprowadzony będzie 
przyspieszony tryb lub nie-
stosowanie przepisów Prawa 
zamówień publicznych w przy-
padku zamówień niezbędnych 
do walki z koronawirusem. 

W przypadku podmiotów 
działających w branży tury-
stycznej, nastąpiło przedłu-
żenie terminu na zwrot wpłat 
klienta w przypadku niemoż-
ności zorganizowania wyda-

rzenia z powodu epidemii (dot. 
organizacji wystaw i kongre-
sów lub działalności kultural-
nej, rozrywkowej, rekreacyjnej, 
sportowej, organizującej wy-
stawy tematyczne lub imprezy 
plenerowe) do 180 dni od roz-
wiązania umowy. To również 
możliwość skorzystania przez 
klientów z voucherów na re-
alizację imprezy turystycznej 
w ciągu roku od dnia, w któ-
rym miała się odbyć impreza 
odwołana w związku z prze-
ciwdziałaniem COVID-19. 

Przepisy umożliwiają podat-
nikom 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. – przy-
chodów niższych o co najmniej 
50 proc.

Ponadto: Przedłużenie ban-
kowych kredytów obrotowych 
(umożliwienie obliczania zdol-
ności kredytowej w oparciu 
o dane finansowe na koniec 
2019 r. Towarzyszyć temu będą 
rekomendacje w zakresie spo-
sobu liczenia rezerw na kredy-

ty. Sektor bankowy zadeklaro-
wał 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), Przedłużenie 
legalnego pobytu i zezwoleń 
na pracę dla obcokrajowców 
(wydłużenie wiz pobytowych 
i zezwoleń na pobyt czasowy 
cudzoziemców. Wydłużenie 
terminu składania wniosków 
o udzielenie zezwoleń pobyto-
wych, przedłużenie wizy oraz 
przedłużenie pobytu w ra-
mach ruchu bezwizowego, je-
żeli wypadałby w okresie stanu 
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) 
oraz tzw. Polityka nowej szansy 
(w sytuacji kryzysu makroeko-
nomicznego duża liczba firm 
może być zmuszona do re-
strukturyzacji. Zwłaszcza małe 
i średnie przedsiębiorstwa 
mają problem ze skutecznym 
przejściem przez proces re-
strukturyzacji i wiele z nich 

kończy się upadłością lub li-
kwidacją. Dlatego możliwa 
będzie pomoc dla MŚP, które 
przechodzą proces restruk-
turyzacji. Cel to ułatwienie im 
ponownego startu działalno-
ści gospodarczej. Rozwiąza-
nie - które czeka jeszcze na 
uchwalenie przez Sejm - ma 
minimalizować przyszłe skutki 
gospodarcze pandemii).

> (żródło: gov.pl)

Tarcza Antykryzysowa 
przewiduje m.in.:

- zwolnienie mikrofirm, które 
na 29 lutego br. zatrudniały 
do 9 osób, ze składek do ZUS 
na 3 miesiące (marzec–maj) 
– zwolnienie dotyczy składek 
za przedsiębiorcę i pracujące 
dla niego osoby; skorzystać 
mogą także samozatrudnieni 
z przychodem do 3-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia, 
którzy opłacają składki tylko 
za siebie;
- świadczenie postojowe 
w kwocie do ok. 2 tys. zł – 
dla zleceniobiorców (umowa 
zlecenia, agencyjna, o dzieło) 
i samozatrudnionych o przy-
chodzie poniżej 3-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia;
- dla samozatrudnionych na 
karcie podatkowej świad-
czenie wyniesie 1300 zł, zaś 
dla zleceniobiorców, których 
suma przychodów z umów 
cywilnoprawnych jest niższa 
od 1300 zł, wyniesie ono kwo-
tę utraconych przychodów;
- dofinansowanie wynagro-
dzeń pracowników – do wy-

sokości 40% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
i uelastycznienie czasu pracy 
– dla firm w kłopotach; 
- ochronę konsumentów 
w zakresie nadmiernego 
wzrostu cen i innych nieuczci-
wych 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 firm transporto-
wych przez ARP w refinanso-
waniu umów leasingowych;
 - ułatwienia dla branży tury-
stycznej;
 - umożliwienie sklepom – 
w niedziele objęte zakazem 
handlu – przyjmowania towa-
ru, rozładowywania go oraz 
wykładania na półki;
- przedłużenie legalnego po-
bytu i zezwoleń na pracę dla 
obcokrajowców;
- zwalnianie z naliczania kar 
umownych za – związane 
z epidemią – opóźnienia przy 
realizacji przetargów;
- umożliwienie radzie danej 
gminy odstąpienia, za część 
roku 2020, od pobierania po-
datku od nieruchomości od 
firm, które przez epidemię 
koronawirusa utraciły płyn-
ność finansową;
- przedłużenie bankowych 
kredytów obrotowych, 

w oparciu o dane finansowe 
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 firmy – z funduszu 
PFR Inwestycje podwyższenia 
kapitału lub finansowania 
w postaci obligacji – łącznie 
o wartości 6 mld zł.

Odroczenie niektórych 
obowiązków, m.in.:

- Przesunięcie terminu płat-
ności zaliczek na podatek od 
wypłacanych wynagrodzeń 
w marcu i kwietniu 2020 r. (do 
1 czerwca 2020 r.).
- Przesunięcie obowiązku 
składania nowego pliku JPK_
VAT z deklaracją dla dużych 
podatników z 1 kwietnia na 1 
lipca 2020 r.;
- Przesunięcie matrycy VAT z 1 
kwietnia na 1 lipca 2020;
- Brak sankcji za złożenie de-
klaracji podatkowej i zapłaty 
podatku po terminie, jeśli na-
stąpi to do końca maja 2020 
roku;
- Firmy, które są podatnikami 
CIT, będą miały wiecej czasu 
na złożenie zeznania rocz-
nego CIT-8 oraz wpłatę po-
datku. Termin został dla nich 
wydłużony do 31 maja br. Or-
ganizacje pozarządowe będą 
to mogły zrobić do 31 lipca;
- Przesunięcie obowiązku 
utworzenia Pracowniczych 
Planów Kapitałowych w śred-
nich przedsiębiorstwach (II 
etap wdrożenia PPK). Nowe 

maksymalne terminy, to: 27 
października 2020 r. na za-
warcie umowy o zarządzanie 
PPK i 10 listopada 2020 r. na 
zawarcie umowy o prowadze-
nie PPK.
- Odroczenie do 13 lipca 2020 
r. obowiązku zgłoszenia infor-
macji do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych 
(ustawa o przeciwdziałaniu 
praniu brudnych pieniędzy);
- Wydłużenie terminu na 
złożenie informacji o cenach 
transferowych do 30 września 
2020 r.;
- Wydłużenie terminu na zło-
żenie zawiadomienia o doko-
naniu zapłaty powyżej 15 tys. 
złotych na rachunek nieza-
mieszczony w wykazie podat-
ników VAT, o którym mowa 
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT 
(z 3-dniowego do 14-dniowe-
go);
- 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 od 
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.
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aWycisną z Ciebie to, co najlepsze
Kończą Ci się pomysły na 

trening w domu, a mo-
tywacja spadła do zera? 
Zapraszamy do dołączenia 
do grupy Centrum Formy 
58100 Online! 

Kim jesteśmy?
Grupą ludzi, która wzajem-

nie się motywuje w tych cięż-
kich czasach. Izolacja nie musi 
oznaczać dodatkowych kilo-
gramów i spadku formy. 

Czym się zajmujemy? 
Dajemy Wam dostęp do 

codziennych treningów wraz 
z filmem instruktażowym 

i pełnym opisem - każdy po-
radzi sobie z zadaniami, bez 
żadnego sprzętu. Pracujemy 
między innymi nad wydolno-
ścią, siłą oraz mobilnością.

Czym jest Centrum Formy 
58100?

Miejscem, w którym przede 
wszystkim stawiamy na zdro-
wie i dobre samopoczucie 
naszych Podopiecznych. Na 
aktywności fizycznej się nie 
kończy - każdy może zawsze 
liczyć na wsparcie w zakresie 
szeroko pojętego zdrowego 
stylu życia. Interesujemy się 
również jogą oraz metodami 

oddechowymi, które to w na-
turalny sposób wydobywają 
z nas energię i poprawiają 
odporność. Raz w tygodniu 
organizujemy na grupie sesję 
rozciągania w formie interak-
tywnego treningu na żywo.

Zatem - dołącz do naszej 
społeczności i poznaj nasze 
skuteczne metody treningo-
we, które pomogą osiągnąć 
Ci Twój cel. Kwarantanna do-
mowa nie musi się skończyć 
się powrotem do punktu star-
tu - ale uwaga! Może skut-
kować zrzuceniem tłuszczyku 
i poprawą kondycji!

www.centrumformy58100.pl
facebook.pl/centrumformy58100

15. rocznica śmierci Jana Pawła II
W czwartek, 2 kwiet-

nia, minęła 15 
rocznica śmierci Papieża 
św. Jana Pawła II, Z tej 
okazji w godzinach poran-
nych burmistrz miasta 
Świebodzice Paweł Ozga 
w imieniu mieszkańców 
uczcił pamięć Wielkiego 
Polaka składając kwiaty 
i zapalając znicze pod po-
mnikiem, który znajduje 
się na placu w centrum 
miasta. 

Święty Jan Paweł II – 
źródło Archidiecezja 

Krakowska

JAN PAWEŁ II
(1920-2005)

Karol Józef Wojtyła, póź-
niejszy Jan Paweł II – papież, 
urodził się 18 maja 1920 
roku w Wadowicach jako syn 
Karola i Emilii, z domu Ka-
czorowskiej. Jego ojciec był 
żołnierzem – pracował jako 
urzędnik, zaś matka zajmo-
wała się domem i dziećmi. 
Karol miał starszego o 14 lat 
brata Edmunda (lekarza) oraz 
siostrę Olgę, która zmarła 
zaraz po urodzeniu. Został 
ochrzczony 19 czerwca 1920 
roku w pobliskim kościele 
pw. Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny, z którym był 
związany do końca swojego 
pobytu w rodzinnym mie-
ście. Miesiąc przed I Komu-
nią Świętą zmarła jego mat-
ka. Od tej pory zajmował się 
nim ojciec – dbał o dobre 
wychowanie, naukę, patrio-
tyzm i rozwój duchowy syna, 
który codziennie uczestniczył 
we Mszy Świętej. W Gimna-

zjum Męskim w Wadowicach 
dołączył do koła teatralnego, 
gdzie poznawał poezję i teatr. 
Kiedy miał 12 lat zmarł jego 
brat w wyniku zarażenia się 
szkarlatyną od swoich pa-
cjentów.

PRZEPROWADZKA
DO KRAKOWA

Po zdaniu matury w 1938 
roku razem z ojcem przepro-
wadził się do Krakowa, gdzie 
rozpoczął studia poloni-
styczne na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Naukę przerwał 
wybuch II Wojny Światowej. 
W czasie okupacji młody Woj-
tyła pracował jako robotnik 
w kamieniołomach Zakładów 
Chemicznych Solvay w Kra-
kowie – Borku Fałęckim, co 
łączył z działalnością w pod-
ziemnym Teatrze Rapsodycz-
nym. Brał też udział w tajnych 
kompletach. W 1941 zmarł 
jego ojciec. Rok po tym wy-
darzeniu podjął decyzję 
o wstąpieniu do Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Krakowie założonego przez 
abp. A. S. Sapiehę.

KAPŁAŃSTWO I NAUKA
Święcenie kapłańskie otrzy-

mał z rąk Księcia Metropolity 1 
listopada 1946 roku w Kaplicy 
Domu Arcybiskupów Krakow-
skich. Zaraz po nich wyjechał 
na dalsze studia do Rzymu, 
gdzie w ciągu dwóch lat na-
pisał pracę doktorską na te-
mat: Zagadnienie wiary u św. 
Jana od Krzyża, którą obronił 
19 czerwca 1948 na Wydzia-
le Teologicznym Papieskiego 
Uniwersytetu Angelicum.

Po powrocie do kraju zo-

stał skierowany do pracy 
w wiejskiej parafii Niegowić 
pod Krakowem. Rok później 
w krakowskiej parafii pw. św. 
Floriana podczas pracy z mło-
dzieżą ujawnił się jego talent 
duszpasterski i organizator-
ski. W 1951 roku nowy rządca 
Archidiecezji Krakowskiej – 
abp Eugeniusz Baziak skiero-
wał Wojtyłę do dalszej pracy 
naukowej i napisania habi-
litacji na istniejącym jeszcze 
Wydziale Teologicznym UJ. 
Jesienią 1953 roku Rada Wy-
działu podjęła decyzję o za-
kończeniu przewodu habili-
tacyjnego Wojtyły, przyjmując 
do recenzji jego pracę Próba 
opracowania etyki chrze-
ścijańskiej według systemu 
Maxa Schelera. Finalnie, 12 
grudnia tegoż roku otrzymał 
tytuł doktora habilitowanego. 
Wykładał w Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym i na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W październiku 1954 roku 
Wojtyła podjął pracę na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubel-
skim jako wykładowca historii 
doktryn etycznych. W tym 
czasie poświęcał się młodzie-
ży akademickiej, z którą cho-
dził po górach.

TOTUS TUUS
28 września 1958 roku zo-

stał konsekrowany na biskupa 
pomocniczego Archidiecezji 
Krakowskiej – funkcję tę pełnił 
do roku 1962. Całą swoją po-
sługę i siebie zawierzył Matce 
Bożej, czyniąc słowa „Totus 
Tuus” (Cały Twój) swoim za-
wołaniem biskupim, a potem 
także papieskim. Po śmierci 
Administratora Archidiece-

zji abp. E. Baziaka wybrano 
go Wikariuszem Kapitul-
nym – tymczasowym rządcą 
Archidiecezji Krakowskiej. 
Jako biskup i Arcybiskup był 
uczestnikiem Soboru Waty-
kańskiego II, podczas którego 
przyczynił się do powstania 
Konstytucji Duszpasterskiej 
o Kościele w Świecie Współ-
czesnym – Gaudium et spes. 
Jest to jeden z najważniej-
szych dokumentów soboro-
wych mówiących o powołaniu 
człowieka i roli Kościoła w ob-
liczu zmian dokonujących się 
w naszych czasach.

W 1963 roku Papież Paweł 
VI mianował biskupa Woj-
tyłę Arcybiskupem Metro-
politą Krakowskim, a cztery 
lata później, w czerwcu 1967 
roku – kardynałem. W trakcie 
14-letniego pontyfikatu kar-
dynał Wojtyła zreorganizował 
pracę kurii powołując do ży-
cia szereg wydziałów, w któ-
rych zatrudnienie znalazło 
wielu ludzi świeckich. W ten 
sposób, podążając za wska-
zaniami II Soboru Watykań-
skiego, podkreślił rolę laikatu 
w Kościele. Szczególnie bliska 
była mu praca nad podnie-
sieniem moralności rodziny 
i wychowaniem młodego 
pokolenia. W pracach Konfe-
rencji Episkopatu Polski ściśle 
współpracował z Prymasem 
Stefanem Wyszyńskim jako 
jego zastępca na stanowisku 
Przewodniczącego. Był tak-
że Przewodniczącym Komisji 
Apostolstwa Świeckich oraz 
Komisji do Spraw Nauki Kato-
lickiej. Organizował sympozja 
naukowe, przez który opieko-
wał się światem nauki katolic-
kiej i walczył o uznanie jego 
praw. Wydał drukiem szereg 
artykułów  i pozycji książko-
wych. Najbardziej znane to 
Miłość i odpowiedzialność, 
Osoba i czyn, U podstaw od-
nowy Vaticanum II. W 1972 
roku rozpoczął Duszpasterski 
Synod Archidiecezji Krakow-
skiej, który trwał przez 7 lat. 
Celem Synodu było pogłę-
bienie życia religijnego mło-
dzieży i katolików zaanga-
żowanych w życie Kościoła. 
Przygotował także Archidie-
cezje do 900 rocznicy śmierci 
św. Stanisława – patrona ar-
chidiecezji.

DZIAŁALNOŚĆ POZA 
GRANICAMI POLSKI

Jego działalność znana 
była również poza granica-
mi Polski. Brał liczny udział 
w kongresach i sympozjach 
naukowych. W Dykasteriach 
Watykańskich był członkiem 
Kongregacji pro institutione 
catolica, pro Sacramentis in 
Cultu Divino, Pro Cleris. Kon-
sultorem Concilium de Laicis. 
Uczestniczył w Synodach Bi-
skupów w latach 1967 – 1977, 
a w 1974 wybrany został na 
członka Rady Sekretariatu Sy-
nodu. Szczególnym wyrazem 
zaufania Ojca Św. Pawła VI 
do kard. Wojtyły była prośba 

o wygłoszenie rekolekcji Wa-
tykańskich w 1976 roku dla 
Ojca Świętego kardynałów 
i pracowników Kurii Rzym-
skiej.

HABEMUS PAPAM
Po śmierci papieża Pawła 

VI i jego następcy Jana Paw-
ła I w wyniku konklawe – 16 
października 1978 roku abp 
Karol Wojtyła został wybrany 
papieżem przyjmując imię Jan 
Paweł II. Był pierwszym Pola-
kiem, a jednocześnie pierw-
szym od 445 lat biskupem 
Rzymu, który nie pochodził 
z Włoch. Jego wybór na Stoli-
cę Piotrową znacząco wpłynął 
na dzieje Europy Wschodniej 
końca XX wieku. Pierwszą 
zagraniczną pielgrzymkę od-
był do Ameryki Łacińskiej, 
co było nowością na tle po-
przednich papieskich ponty-
fikatów. W trakcie trwającego 
27 lat pontyfikatu odwiedził 
135 krajów świata oraz od-
był 142 podróże na terenie 
Włoch. Do ojczyzny pierw-
szy raz jako papież przybył 2 
czerwca 1979 roku, podczas 
której wypowiedział pamięt-
ne słowa: „Niech zstąpi Duch 
Twój! I odnowi oblicze ziemi, 
tej ziemi”. Patriotyczna posta-
wa i wsparcie Polaków żyją-
cych w komunistycznym kraju 
przyczyniło się jeszcze bar-
dziej do wzrostu jego autory-
tetu. Do Polski pielgrzymował 
jeszcze sześć razy.

Podczas całego pontyfika-
tu Jan Paweł II niestrudzenie 
walczył o godność każdego 
człowieka sprzeciwiając się 
aborcji i eutanazji – cywilizacji 
śmierci. Znany był z podej-
mowania szeroko rozumia-
nego dialogu międzyreligij-
nego i międzykulturowego. 
Potępiał antysemityzm, czego 
wyrazem była jego modlitwa 
przy Ścianie Płaczu w Jerozo-
limie. Pamiętając o ludziach 
młodych, zainicjował syste-
matyczne spotkania z mło-

dzieżą – Światowe Dni Mło-
dzieży, które po raz pierwszy 
odbyły się w Rzymie w 1985 
r. Swoje nauczanie przeka-
zał wiernym w wielu listach, 
adhortacjach, konstytucjach 
apostolskich oraz czternastu 
encyklikach, m. in. Redemptor 
hominis, Dives in misericor-
dia, Laborem exercens, Cen-
tesimus annus, Solicitudo rei 
socialis. Przekraczając wiele 
barier, zawsze był otwarty na 
drugiego człowieka. Wyraził 
to podczas spotkania z wła-
snym zamachowcem, Alim 
Agcą, który 13 maja 1981 
roku postrzelił papieża na 
Placu św. Piotra w Rzymie.

SANTO SUBITO
Od początku lat 90-tych Jan 

Paweł II zmagał się z chorobą 
Parkinsona, która była powo-
dem spekulacji dotyczących 
ustąpienia papieża z urzędu. 
Ten pełnił jednak swoją po-
sługę do śmierci. W ciągu 
ostatnich dni życia nieustan-
nie towarzyszyli mu trwający 
na modlitwie wierni z całego 
świata. Odszedł 2 kwietnia 
2005 roku o godzinie 21:37, 
w pierwszą sobotę miesiąca 
i wigilię Niedzieli Bożego Mi-
łosierdzia. Niespełna tydzień 
później, 8 maja, odbył się 
pogrzeb papieża, w którym 
uczestniczyło około 300 ty-
sięcy pielgrzymów oraz gło-
wy państw i przedstawiciele 
wszystkich wyznań świata.

28 czerwca 2005 roku za 
zgodą następcy Jana Pawła 
II, Benedykta XI, rozpoczął się 
proces beatyfikacyjny, które-
go postulatorem był ks. Sła-
womir Oder. 1 maja 2011 Jan 
Paweł II został ogłoszony be-
atyfikowanym, a 27 kwietnia 
2014 roku podczas Niedzieli 
Bożego Miłosierdzia – świę-
tym. Liturgiczne wspomnienie 
św. Jana Pawła II przypada 
22 października, na pamiątkę 
uroczystego rozpoczęcia jego 
pontyfikatu.
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LEKARSKIE

• ANDRZEJ BEDNARZ, 
SPECJALISTA OTOLARYN-
GOLOG I ALERGOLOG, 
REJESTRACJA 604-22-94-
23, www.andrzejbednarz.pl
• Lek. med. JAN JAZIENIC-
KI - specjalista ortopedii i 
chirurgii urazowej, Świdnica, 
ul. Świerkowa 2/3, wtorki od 
godz. 16.00, rejestracja 602-
712-239
• GABINET DERMATO-
LOGICZNY, specjalista 
dermatolog - wenerolog, 
alergolog, zabiegi medycyny 
estetycznej - MAGDALE-
NA 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 tele-
foniczna 74/852-34-23 lub 
osobiście w godz. 9:00-18:00
• GABINET DERMATOLO-
GICZNY, specjalista derma-
tolog - GRAŻYNA WICHER, 
leczenie chorób skóry oraz 
dermatologia estetyczna. 
Przyjmuje w środy, Ś-ca, 
ul. Ks. Jadwigii 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. Mar-
cinkowskiego 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. rehabilitacji. 
506-105-113
• ANDRZEJ DOŁHUN - SPE-
CJALlSTA PSYCHIATRA, 
Świdnica, ul. Świerkowa 
2/03. Rejestracja telefonicz-
na, tel. 693-362-167
• PRACOWNIA PROTETYKI 
DENTYSTYCZNEJ Świd-
nica, pl. Grunwaldzki 3/7, 
wejście od ulicy Lelewela. 
Pracownia czynna pon.-piąt. 
9.00-15.00. Tel. 74/852-13-
17 lub 502-498-837
• GABINET GINEKOLO-
GICZNY Krzysztof Szymasz-
kiewicz, 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. Czwarta-
ków 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 PSYCHIA-
TRA, PSYCHOTERAPEUTA 
JERZY WYSOCKI. Lecze-
nie- Bólu, zaburzeń Snu 
w Hipnozie, zaburzeń lę-
kowych i innych zaburzeń 
nerwowych. Świdnica, ul. 
Zamenhofa 46, przy „Pry-

watnej Praktyce Lekarza 
Rodzinnego”- wtorek od 
godziny 16:15. Rej. wyłącz-
nie telefoniczna 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, kuchnia, 
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 - pro-
fesjonalnie, 500-87-44-12
•  Usługi ogólnobudowlane, 
szeroki zakres. Brukowanie, 
ocieplenia, izolacje. Remon-
ty budunków i mieszkań 
.Tel: 601-577-645
•  Usługi ogólnobudowalne, 
szeroki zakres. Brukowanie, 
ocieplenia,izolacje,injek-
cje-osuszanie. Remonty 
budynków, roboty ziemne. 
Tel: 601-577-645

OGŁOSZENIA DROBNE
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tel. 74 856 88 88
sekretariat@swidnickie.pl

ZAWIADOMIENIE 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 roku,poz. 1186 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na 
realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 
obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 
Nr SWI3007 przy ulicy Składowej 3 w Świdnicy, na terenie 
działki Nr 1641, AM-13, obręb 0003-Fabryczna z wniosku Pana 
Szymona Siwińskiego działającego z pełnomocnictwa P4 Sp. z o.o.

BURMISTRZ
MIASTA ŻARÓW

INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w oparciu o 
Zarządzenie Nr 35/2020 i 53/2020.

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje 
do publicznej wiadomości, że: w dniu14-05-2020r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego 
w Świdnicy mającego siedzibę przy ul.Okulickiego  2-4 w  sali  nr  109,  odbędzie  się pierwsza 
licytacja  lokalu  mieszkalnego  stanowiącego  odrębną nieruchomość nr 2 położonego na I 
piętrze o powierzchni użytkowej 56.90 m2 składającego się z dwóch pokoi,  garderoby,  łazienki  
z  WC  i  przedpokój  w  Świebodzicach  w  budynku  wielorodzinnym, przy  ul. Strzegomskiej 6. 
Na dzień wizji nieruchomość niezamieszkana.
należącego  do dłużnika: Agnieszka B.
dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw 
SW1S/00053314/6 Suma oszacowania wynosi 114 500.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 
sumy oszacowania i wynosi 85 875.00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 11 450.00 zł.
Rękojmia powinna być złożona wgotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 
0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa 
się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika. Termin wizji dla chętnych wyznaczam na 
dzień 30.04.2020r. godzina 10.30. Chęć obejrzenia należy zgłośić uprzedmioKomornikowi.
więcej na www.komornik-swidnica.pl
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Świdnica jako twierdza i miasto garnizonowe cz. 8

W styczniu 1811 r. skierowano do króla nową petycję, 
która odniosła pewien skutek. Podjęto bowiem decyzję, 
że „dzieła forteczne od ręki pozostawać mają w ich obec-
nej formie i mają być od zaraz przekazane mieszczaństwu 
do tymczasowego bezpłatnego wykorzystania”, również 
z prawem do ich likwidacji. Lecz przekazanie dzieł for-
tecznych na rzecz miasta przeciągało się, i zanim do tego 
doszło, doszło również za sprawą rozpoczęcia wojen wy-
zwoleńczych, prowadzonych przeciwko Napoleonowi, do 
całkowitej zmiany położenia tej sprawy. 12 kwietnia 1813 
r. poinformowano magistrat, iż postanowiono założenie 
magazynów na terenie Świdnicy i że twierdza ma być po-
stawiona w stan gotowości bojowej. Z biegiem lata pod-
jęto się tymczasowej naprawy starych dzieł fortecznych, 
przy czym okazało się, iż mimo zniszczeń zachowało się 
dość sporo jej reliktów, które mogłyby być wykorzystane 
do stworzenia nie najgorszego pasa obrony. Wręczona 
w późniejszym czasie petycja (w kwietniu 1819 r.) miasta, 
aby gminie miejskiej przyznane zostały odszkodowania 
jako rekompensatę za spóźniony podarunek związany 
z odbudową dzieł fortecznych, została odrzucona. 

Działaniami wojen wyzwoleńczych lat 1813-1815 Świd-
nica nie została dotknięta w żaden sposób, lub jedynie 
w niewielkim stopniu. Wiosną i latem 1813 r. wystawiono 
w twierdzy następujące oddziały Landwehry: II Batalion 2 
Śląskiego Regimentu Piechoty Landwehry (Nr 10 a), I Ba-
talion 4 Śląskiego Regimentu Piechoty Landwehry (Nr 7 a), 
III Batalion 5 Śląskiego Regimentu Piechoty Landwehry (Nr 
11 a), 4 Szwadron 2 Śląskiego Regimentu Kawalerii Land-
wehry i 3 Szwadron 9 Śląskiego Regimentu Kawalerii Lan-
dwehry. Oprócz tego w Świdnicy utworzono 1 lipca 1813 
r. również późniejszy Regiment Piechoty nr 18 jako 6 Regi-
ment Rezerwy, opuścił on jednak Świdnicę już w sierpniu 
1813 r. 

We wrześniu 1814 r. stacjonowały w Świdnicy: bataliony 
od I do III, należące do 4 Śląskiego Regimentu Piechoty 
Landwehry Nr 7 a, Batalion Rezerwowy 6 Śląskiego Regi-
mentu Piechoty Landwehry nr 11 b i bataliony od I do III, 
należące do 9 Śląskiego Regimentu Piechoty Landwehry 
Nr 18 a. Wszystkie te regimenty piechoty zostały rozwią-
zane wraz z momentem ogłoszenia demobilizacji. Ich ka-
drę rozdzielono po różnych miejscowościach, w Świdnicy 
pozostała jedynie kadra II Batalionu Regimentu Piechoty 
Landwehry Nr 18 a. 

Okres pokoju w latach 1815-1864
Po wojnach wyzwoleńczych nastąpił długi czas pokoju. 

W tych dziesięcioleciach na terenie Świdnicy stacjonowa-
ła w różnym czasie spora liczba przeróżnych regimentów. 
Wielka zmiana, do jakiej doszło szczególnie w pierwszych 
latach po wojnie, motywowana była przede wszystkim 
w nowym uformowaniu pruskiego wojska, dla którego 
podstawę prawną stanowił od 1814 r. powszechny obo-
wiązek służby wojskowej. W 1820 r. rozwój ten osiągnął 
swój kres, a następnie przez kolejne dziesięciolecia w or-
ganizacji armii nie zaszły żadne zasadnicze zmiany. Od-
najdujemy zatem w Świdnicy po wojnie w pierwszej ko-
lejności 1 Batalion Górnośląskiej Brygady Garnizonowej, 

następnie 22 batalion garnizonowy, zaś od 1816 r. nastę-
pujące oddziały w naszym mieście: 

Od 1816 r. do lata 1817 r. 17 Regiment Piechoty (4. We-
stfalski) wraz ze sztabem i I batalionem. 

Od 1816 r. do 1851 r. późniejszy Regiment Artylerii Po-
lowej nr 5 z III oddziałem, który znany jest pod różnymi 
nazwami: 4 Brygady Artylerii (Zachodniopruska) - 5 Bry-
gady Artylerii (Zachodniopruska) - 5 Brygady Artylerii - 5 
Regimentu Artylerii. 

Od 1816 r. do 1866 r. pododdział pionierów z 5 oddziału 
pionierów (późniejszego 6 oddziału pionierów, od 1860 r. 
Śląskiego Batalionu Pionierów nr 6). 

Od 1817 r. (od lipca do października) 33 Regiment Pie-
choty (1 Regiment Rezerwowy), następnie Regiment Fizy-
lierów nr 33, z 5 i 7 kompanią i batalion fizylierów - do 
kwietnia 1818 r., następnie cały II batalion. 

W 1818 r. (od kwietnia do grudnia) 14 Regiment Piecho-
ty (3 Zachodniopomorski) z II batalionem. 

W 1818 r. (od lipca do grudnia) 21 Regiment Piechoty (4 
Zachodniopomorski) z II batalionem. 

W 1819 r. (od stycznia do grudnia) 35 Regiment Piecho-
ty (3 Regiment Rezerwowy) z batalionem fizylierów, który 
w 1820 r. wykorzystany został do utworzenia 38 Regimen-
tu Piechoty (późniejszego Regimentu Fizylierów nr 38). 

Od 1819 r. do 1855 r. 7 Regiment Piechoty (2 Zachod-
niopruski), później Regiment Grenadierów nr 7, z II bata-
lionem. 

W 1820 r. do października 18 Regiment Piechoty (3 Za-
chodniopruski) z batalionem fizylierów. 

Od 1820 r. do 1821 r. 37 Regiment Piechoty (5 Regiment 
Rezerwowy) z II batalionem, zaś do 1823 r. cały regiment. 

Od 1821 r. do 1825 r. 6 Regiment Piechoty (1 Zachod-
niopruski), później Regiment Grenadierów nr 6 z I bata-
lionem. 

Od 1828 r. (wrzesień) do 1845 r. 23 Regiment Piechoty 
(4 Śląski) z batalionem fizylierów. 

Od 1843 r. (wrzesień) do 1848 r. (lipiec) 10 Regiment 
Piechoty (1 Śląski), później Regiment Grenadierów nr 10, 
z batalionem fizylierów i od 1848 r. (lipiec) do 1855 r. 
(kwiecień) z II batalionem. 

Od 1854 r. do 1860 r. 6 Regiment Piechoty z II batalio-
nem. 

Od 1855 r. (kwiecień) do 1860 r. 11 Regiment Piechoty (2 
Śląski) z II batalionem. 

Od momentu, gdy już w 1851 r. stacjonowały tu po-
szczególne baterie 6 Regimentu Artylerii, 15 lipca 1859 r. 
sformowany tu został II oddział piechoty tegoż regimentu, 
który od 4 lipca 1860 r. nosił nazwę Śląskiej Brygady Arty-
lerii (Nr 6), a od 16 czerwca 1864 r. Śląskiego Regimentu 
Artylerii Polowej Nr 6. 

Od 1860 r. (maj) do 1866 r. (maj) 1 Śląski Regiment Gre-
nadierów Nr 10 wraz ze sztabem i I oraz II batalionem. 
(Rozkazem gabinetowym z 4 lipca 1860 r. regimenty pie-
choty oznaczone numerami od 1 do 12 otrzymały określe-
nie „grenadierów”.)

W 1863 r. stacjonował tu tymczasowo Regiment Piecho-
ty nr 51 z III batalionem.

Oprócz tych oddziałów, które pełniły aktywną służbę 
wojskową, od listopada 1815 r. stacjonował w Świdnicy 
również batalion Landwehry. Landwehra ta składała się 
początkowo jedynie z oficerów i żołnierzy, którzy pełnili 
wcześniej aktywną służbę wojskową, a zgodnie z porząd-
kiem Landwehry z 22 grudnia 1819 r. obsadzona ona była 
również w czasach pokoju dość dobrą kadrą dowódców 
i dowódców kompanii, pełniących aktywną służbę wojsko-
wą. Kadry zapełniane były dopiero w momencie mobiliza-
cji, jednakże również w czasach pokoju kształciły one rok-
rocznie sporą liczbę „rekrutów Landwehry”. Poszczególne 
bataliony nazywane były od 22 listopada 1819 r. od miejsc 
stacjonowania ich sztabów. Do tego momentu II Batalion 
Regimentu Landwehry Nr 18 a stacjonował w Świdnicy, 
następnie do 1842 r. I (Świdnicki) Batalion Regimentu Lan-
dwehry nr 7, a od 3 listopada 1842 r., dnia w którym roz-
kaz gabinetowy przyniósł kilka translokacji wojsk, do 1867 
r. III (Świdnicki) Batalion Regimentu Landwehry Nr 10. 1 
stycznia 1868 r. nastąpiło wprowadzenie nowego podziału 
na okręgi Landwehry, który to proces dla poszczególnych 
oddziałów Landwehry ustanawiał urzędy służące powo-
ływaniu rezerw i ich kontroli. Od tego czasu w Świdnicy 
znajdowało się dowództwo okręgowe, które wszakże do 
1888 r. nosiło ciągle nazwę Batalionu Landwehry II/11, 
mimo tego, iż nie stacjonowały tu wówczas żadne oddzia-
ły, związane z Landwehrą.

Pokojowe lata od 1815 r. do 1863 r. wielokrotnie prze-
rywane były przez częściowe mobilizacje i inne przedsię-
wzięcia o charakterze militarnym, w których uczestniczyli 
również żołnierze świdnickiego garnizonu. Tak na przykład 
w marcu 1830 r. Batalion Fizylierów nr 23 przesunięty zo-
stał z powodu Powstania Listopadowego w Polsce w oko-
lice Wrocławia, gdzie miała miejsce koncentracja korpusu 
armii. W lipcu nastąpił ich powrót do Świdnicy. Wiosną 
1846 r. Batalion Fizylierów, należący do regimentu nr 10 
uczestniczył w tłumieniu powstania na terenie Wolnego 
Miasta Krakowa. W okresie rewolucyjnego roku 1848, po-
dobnie jak to miało miejsce w innych miastach, tak rów-
nież w Świdnicy, oddziały wykorzystane zostały przeciwko 
rewolucjonistom. W tym też roku tymczasowo przenie-
siono Regiment Piechoty nr 22 do Świdnicy, podczas gdy 
stacjonujący tu żołnierze Regimentu nr 10 zostali wykorzy-
stani w innych miejscowościach. 31 lipca doszło do cięż-
kiego starcia między 11 i 12 kompanią regimentu nr 22, 
a tłumem ludzi, który już od kilku dni wykazywał nieprzy-
jazną postawę wobec komendanta miasta, generała-ma-
jora Rolla du Roseya. 11 kompania oddała strzały z ostrej 
amunicji na Rynku po stronie Korony, z takim skutkiem, 
iż na placu boju pozostało pięcioro zmarłych i 24 osoby, 
które częściowo były ciężko ranne. Spośród tych ostatnich 
zmarło jeszcze 6 osób. Również w kolejnych dniach do-
chodziło jeszcze do mniejszych starć. 18 sierpnia Batalion 
Fizylierów nr 22 zastąpiony został Batalionem Regimentu 
Piechoty nr 11, który w Świdnicy również pozostał jedynie 
tymczasowo.

> Tłum. Sobiesław Nowotny

Walther Schulze
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