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NA  POCZĄTEK

Tak pracują
zdalnie przedszkolaki

Zamknięcie placówek 
edukacyjnych to zupeł-

nie nowa sytuacja, w której 
próbują się odnaleźć zarów-
no rodzice, nauczyciele jak 
i uczniowie, a także przed-
szkolaki. To właśnie naj-
młodsi mieszkańcy gminy 
Świdnica postanowili zdal-
nie wziąć udział w konkursie 
plastycznym na ekotorbę 
z hasłem matematycznym.

Wszystko w ramach ogól-
nopolskiego projektu mate-
matyczno-przyrodniczego 
,,Las, dwa, trzy matematycz-
ne przygody wśród przyro-
dy”, do którego Publiczne 
Przedszkole w Bystrzycy 
Dolnej przystąpiło jeszcze 
w 2019 roku. Konkurs zo-
stał rozstrzygnięty zdalnie, 

na podstawie zdjęć przesła-
nych przez rodziców do or-
ganizatorów i koordynatora 
projektu. Jak podkreśla dy-
rektor placówki Beata Klęsk 
wszystkie prace były wy-
jątkowe, kolorowe i bardzo 
pomysłowe. Wszystkie też 
zostały nagrodzone dyplo-
mami, a trzy z nich - prace 
Antosia Ł., Antosia P. i Len-
ki N. otrzymają dodatkowo 
nagrody. Z pewnością wrę-
czymy je w momencie kiedy 
będziemy mogli się spotkać 
w naszym przedszkolu. - 
Bardzo cieszymy się, że nasze 
działania wspierają rodzice 
naszych wychowanków. Ser-
decznie wszystkich pozdra-
wiamy - mówią organizato-
rzy konkursu.
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Poprosiła przedsiębiorców o cierpliwość

Twój podatek zmienia gminę

Do połowy kwietnia 
kilkudziesięciu przed-

siębiorców zwróciło się 
do prezydent Świdnicy 
z prośbą o udzielenie 
pomocy z tytułu proble-
mów z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 
w okresie pandemii. Pisma 
w tej sprawie wpływają 
do urzędu każdego dnia. 
Wszyscy zostali na piśmie 
poinformowani, że wnioski 
te zostaną rozpatrzone 
z należytą starannością. 

- Poprosiłam przedsiębior-
ców o chwilę cierpliwości, gdyż 
jesteśmy w trakcie opracowy-
wania rozwiązań i przygoto-
wania narzędzi, które w sposób 
bardziej zdecydowany i bar-
dziej korzystny dla nich pozwo-
lą na udzielanie form pomocy. 
Dziś zwolnienia, ulgi i odrocze-
nia, jakimi mogę dysponować 
jako prezydent miasta, nie są 
przygotowane na czas takiego 
kryzysu gospodarczego. Chcie-
libyśmy, aby pomoc dla przed-
siębiorców była bardziej efek-
tywna – napisała prezydent, 
Beata Moskal-Słaniewska. Na 
najbliższej sesji Rady Miejskiej, 

24 kwietnia przedstawiony 
zostanie pakiet uchwał – ulg 
w postaci: odstąpienia od po-
bierania czynszu lub obniżenia 
czynszu za najem lokali użyt-
kowych, odroczenia płatności 
lub rozłożenia na raty czynszu 
dzierżawnego od gruntów 
stanowiących własność Gminy 
Miasto Świdnica; przedłużenia 
terminów płatności rat oraz 
zwolnień z podatku od nieru-
chomości 

Na największą pomoc mia-
sta będą mogli liczyć przedsię-
biorcy zmuszeni do całkowite-
go zaprzestania działalności 
na mocy rozporządzeń Mini-
stra Zdrowia, ale także ci, który 
prowadzą działalność handlo-
wą, usługową czy przemysło-
wą na terenie Świdnicy, którzy 
ponieśli straty lub których 
obroty spadły w sposób dra-
styczny z powodu pandemii. - 
Wstrzymanie się z płatnościa-
mi na rzecz miasta, za okres od 
ogłoszenia stanu epidemicz-
nego do jego odwołania, nie 
będzie absolutnie skutkowało 
postępowaniem egzekucyjnym. 
Mam nadzieję, że pomoc jaką 
zaoferujemy pozwoli przed-
siębiorcom podźwignąć się 

z bardzo trudnej sytuacji i da-
lej działać w taki sposób, aby 
prowadzone przez nich przed-
siębiorstwa przetrwały ten 
trudny okres z zachowaniem 
jak największej liczby miejsc 
pracy – dodaje Moskal-Sła-
niewska. Aktualne informacje 
odnośnie oferowanych form 
pomocy oraz procedur ich 
uzyskania można znaleźć na 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy w za-
kładce „Koronawirus – infor-
macje dla świdniczan” oraz 
pod numerami telefonów 
– tel. 74/ 856 29 81, 74/ 856 

28 60, 605 762 069 i 502 431 
874 w godz. 7:30 do 15:30. Po 
przyjęciu uchwał przez Radę 
Miejską uruchomione zostaną 
dodatkowe punkty wsparcia 
przedsiębiorców, w których 
pracownicy Urzędu Miejskie-
go doradzać będą zgłaszają-
cym się osobom w zakresie 
rodzajów możliwej pomocy, 
czy pomagać w wypełnieniu 
stosownych wniosków. Urzęd-
nicy wspierać będą osoby 
prowadzące działalność tak 
długo, jak będzie istniała taka 
potrzeba. 

> opr.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 24 kwietnia
przedstawiony zostanie pakiet uchwał – ulg

dla przedsiębiorców dotkniętych koronawirusem
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Awans posła
Były prezydent Świdni-

cy, minister Wojciech 
Murdzek zastąpił Jarosła-
wa Gowina na stanowisku 
szefa Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

Wojciech Murdzek został 
powołany przez prezydenta 
Andrzeja Dudę na stanowisko 
ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego. Nowy szef MNiSW 
to wieloletni prezydent Świd-
nicy, poseł na Sejm VIII i IX 
kadencji, działacz partii Po-
rozumienie. Z wykształcenia 
jest inżynierem elektronikiem. 
W październiku 2019 r. został 
wybrany do Sejmu IX kaden-
cji z listy PiS w Wałbrzychu. 
Od 2015 do 2019 r., również 
z listy PiS, był posłem VIII ka-
dencji. Przewodniczył sejmo-
wej nadzwyczajnej komisji ds. 
deregulacji. Zasiadał również 
w sejmowych komisjach: go-
spodarki i rozwoju; finansów 
publicznych oraz tzw. komisji 
śledczej ds. VAT. Jako parla-
mentarzysta pracował nad 
ustawą z 4 listopada 2016 
roku o zmianie niektórych 
ustaw określających warunki 
prowadzenia działalności in-
nowacyjnej zwanej „pierwszą 
ustawą o innowacyjności”, 
a także nad ustawą z dnia 9 li-
stopada 2017 r. o zmianie nie-
których ustaw w celu poprawy 
otoczenia prawnego działal-
ności innowacyjnej tzw. „dru-
gą ustawą o innowacyjności”.

Urodził się 13 grudnia 1957 
r. w Świdnicy. W 1981 r. uzy-

skał tytuł magistra inżyniera 
na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Wrocławskiej. Na tej 
samej uczelni, w 1988 r., ukoń-
czył studia podyplomowe na 
kierunku Projektowanie Sys-
temów Mikroprocesorowych, 
a w 2008 r. - studia podyplo-
mowe na kierunku New Public 
Management w Międzynaro-
dowej Wyższej Szkole Logi-
styki i Transportu we Wrocła-
wiu. W latach 1981-1992 był 
konstruktorem w Zakładach 
Elektrotechniki Motoryzacyj-
nej w Świdnicy. Między 1990 
a 1998 r. – radnym, wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
w Świdnicy. W latach 1999-
2002 był starostą powiatu 
świdnickiego, a od 2002 do 

2014 r., przez trzy kadencje, 
sprawował urząd prezydenta 
Świdnicy. Jako prezydent mia-
sta ściśle współpracował z lo-
kalnymi uczelniami. W latach 
2014-2015 był radnym Rady 
Powiatu Świdnickiego. W 2013 
r. otrzymał Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. 
W 2014 r. Samorządowego 
Oskara – nagrodę im. Grzego-
rza Palki. W tym samym roku – 
Złoty Medal im. Jana Kilińskie-
go za zasługi dla rzemiosła 
polskiego oraz Dolnośląskie 
Gryfy – Nagrodę Gospodar-
czą. Kolejno w latach 2012, 
2013, 2014 otrzymywał Złote 
godło QI, Perłę QI, a w 2009 
r. – Dolnośląski Klucz Sukcesu. 
Aktywnie angażuje się w dzia-

łalność społeczną. Od 1984 r. 
w Fundacji Pomocy Biednym 
Dzieciom „Ut unum sint”, od 
1990 r. jako jej prezes. Wspie-
ra też m.in. Towarzystwo im. 
św. Brata Alberta. Wieloletni 
przewodniczący Stowarzysze-
nia „Wspólnota Samorządowa 
Ziemi Świdnickiej”. W latach 
2001-2007 był prezesem 
Sudeckiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Gospodarczych, któ-
re współzakładał. Od 5 grud-
nia 2019 r. pełnił funkcję se-
kretarza stanu w Ministerstwie 
Rozwoju. Zasiadał w Radzie 
Sieci Badawczej Łukasiewicz. 
Biegle włada językiem nie-
mieckim. Jest żonaty, ma cór-
kę i syna.

> opr.

Rozliczając PIT w gminie 
Świdnica wpływasz na 

jej rozwój.

Przy rozliczaniu rocznego 
zeznania za 2019 rok pa-
miętajmy, że każdy z nas ma 
realny wpływ na poprawę ja-
kości życia w swojej gminie. 
Wystarczy tylko w deklaracji 
PIT wpisać GMINĘ ŚWIDNI-
CA jako miejsce faktycznego 
zamieszkania, a nie zameldo-
wania. Zastanawiasz się jak to 
zrobić? To proste. 

Pamiętajmy, że każdego 
roku z budżetu państwa po-
nad 38% wpływów z nasze-
go podatku dochodowego 
powraca do gminy, którą 
wskażemy w zeznaniu podat-
kowym. Środki te mogą być 
przeznaczone między innymi 

na rozbudowę infrastruktury 
technicznej i drogowej, szko-
ły i przedszkola, transport lo-
kalny, rozwój kultury, sportu 
i rekreacji. - Jakość życia w na-
szej gminie i naszych sołectw 
w znacznym stopniu zależy 
od nas samych, dlatego, jeśli 
jeszcze tego nie zrobiłeś, zak-
tualizuj swoje dane w zeznaniu 

podatkowym i wpisz Gminę 
Świdnica jako swoje miejsce za-
mieszkania. Dziękujemy - mó-
wią urzędnicy. Chcesz poznać 
na co idą Twoje pieniądze? 
Zapraszamy do zapoznania 
się z prezentacją dostępną na 
gminaswidnica.nacoidamoje-
pieniadze.pl.

> opr.

Jak to zrobić? Wystarczy 
w zeznaniu rocznym PIT:

· wpisać adres Urzędu Skar-
bowego właściwego dla 
danej gminy, w tym przy-
padku Urząd Skarbowy 
w Świdnicy, ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie 1, 58-100 
Świdnica;
· wpisać aktualny adres 
zamieszkania w GMINIE 
ŚWIDNICA;
· wypełnić bezpłatnie zgło-
szenie aktualizujące ZAP-3 
w części dotyczącej miejsca 
zamieszkania i dołączyć je 
do zeznania podatkowego;
· przesłać elektronicznie 
lub złożyć osobiście swoje 
zeznanie roczne PIT wraz 
ze zgłoszeniem aktualiza-
cyjnym ZAP-3 do Urzędu 
Skarbowego w Świdnicy, 
przy ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 1, 58-100 Świdnica.

Nowe procedury w szpitalach w regionie

200 maseczek w 3 dni Bezdomni tez narażeni 

Polecenie Wojewody Dol-
nośląskiego wprowadzi-

ło obowiązek wydzielenia 
stref na izbach przyjęć 
i w szpitalnych oddziałach 
ratunkowych dla osób z po-
dejrzeniem zakażenia ko-
ronawirusem SARS-CoV-2 
oraz regularne badanie 
temperatury ciała pracow-
ników szpitali. Zmiany mają 
umożliwić odseparowanie 
osób chorych na COVID-19.

Wprowadzone polecenie 
ma na celu zminimalizowa-

nie ryzyka zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2. Jego realizacja 
powinna być związana z rów-
noczesnym wykorzystaniem 
namiotów udostępnionych 
przez Państwową Straż Po-
żarną lub innych dostępnych 
środków technicznych. Wy-
dane polecenie zobowią-
zuje dolnośląskie szpitale 
samorządowe i państwowe 
do wprowadzenia regular-
nych badań temperatury cia-
ła u pracowników szpitala, 
w szczególności w momencie 
wejścia na jego teren. Dodat-

kowo,  szpitale prowadzące 
izby przyjęć lub szpitalne 
oddziały ratunkowe zostały 
zobowiązane do przeorgani-
zowania  pracy w taki sposób, 
aby umożliwić bezpieczną 
segregację i separację osób 
z objawami choroby CO-
VID-19 od innych osób prze-
bywających na izbach przyjęć 
lub SOR-ach.

Namioty rozstawione zo-
stały w pobliżu szpitali we 
Wrocławiu (WSSE przy ulicy 
Koszarowej - 2 namioty, USK 
przy ulicy Borowskiej – 3 na-

mioty, DCChP - 1 namiot), 
w Wałbrzychu (3 namioty),  
Jeleniej Górze (3 namioty), 
Legnicy (2 namioty), Bole-
sławcu (1 namiot), Ząbkowi-
cach Śląskich (1 namiot), Gło-
gowie (2namioty), Lubaniu (2 
namioty), Miliczu (1 namiot), 
Zgorzelcu (1 namiot) oraz 
przy Pogotowiu Ratunkowym 
w Jeleniej Górze (1 namiot). 
Kolejne namioty będą sukce-
sywnie rozstawiane adekwat-
nie do potrzeb placówek me-
dycznych.

> opr.

Materiał otrzymały z Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji. Woreczki podaro-
wał im sponsor. 7 pań od razu 
przystąpiło do działania. Ko-
lejne sterylizowały i pakowa-
ły. Efekt - 200 sztuk maseczek 
jest już gotowych. Następne 
5 osób już jutro zapuka do 
mieszkań seniorów w Bystrzy-
cy Górnej, aby osobiście prze-
kazać uszyte maseczki.

Jak zapewniają panie kraw-
cowe: Weronika, Ewa, Hali-

na, Eugenia, Adela, Teresa, 
Dorota, Anna, Małgorzata, 
Stanisława, Beata kolejne 
już się szyją.  W akcję szy-
cia maseczek dla seniorów 
i mieszkańców gminy Świd-
nica tym razem zaangażowali 
się członkowie Klubu Seniora 
z Bystrzycy Górnej, Stowa-
rzyszenia „Trzy sosny”, radna 
i rada sołecka, opiekun świe-
tlicy oraz mieszkańcy sołec-
twa Bystrzyca Górna.

> opr.

Dziękujemy i gratulujemy

Każdego dnia, świdniccy 
strażnicy odwiedzają 

bezdomnych w miejscach 
ich przebywania. Za każ-
dym razem mierzona jest 
im temperatura ciała, straż-
nicy oferują również pomoc 
instytucjonalną. 

W czasie tych kon-
troli okazało się, że 
osoby te nie wie-
działy o konieczności 
noszenia maseczek 
ochronnych. Nie posia-
dały też żadnych moż-
liwości zaopatrzenia się 
w sprzęt do tego służą-
cy. Reakcja strażników 
była błyskawiczna. Już 
w środę strażnicy za-
częli wyposażać bez-
domnych w maseczki 
uszyte przez harcerzy.  
Maseczki są wielora-
zowego użytku, jed-
nak wymagają rów-

nież okresowej dezynfekcji, co 
w przypadku osób bezdom-
nych może być problemem. 
Dlatego też harcerze zapowie-
dzieli kolejna dostawę mase-
czek, które sukcesywnie będą 
co kilka dni rozdawane oso-
bom bezdomnym.

> opr.
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Finansowe wsparcie przedsiębiorców
Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują wnioski o pożyczkę do kwoty 5 tys. zł dla mikroprzed-

siębiorców, natomiast wojewódzkie urzędy pracy rozpatrują wnioski o dofinansowania 
do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 – Środki na te instrumenty są zabezpieczone i na bieżąco przekazywane do wszystkich  urzędów 
pracy – zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Tarcza antykryzy-
sowa to pakiet rozwiązań wspierających pracowników i ich pracodawców w tych trudnych mie-
siącach. W celu usprawnienia procesu udzielania wsparcia wnioski składane są online. Wniosek o 
przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właści-
wym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek o dofinansowanie 
z FGŚP do wynagrodzeń w sytuacji przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy 
składany jest we właściwym dla siedziby przedsiębiorcy wojewódzkim urzędzie pracy.  W obu 

przypadkach o wsparcie można wnioskować za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Lista po-
wiatowych i wojewódzkich urzędów pracy jest dostępna na portalu praca.gov.pl.

– Rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną. To znacznie bezpieczniejsze i szybsze 
rozwiązanie niewymagające osobistego kontaktu. Dzisiaj, w czasie epidemii koronawirusa, jest to 
szczególnie ważne – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Do 
tej pory przedsiębiorcy złożyli blisko 45 tys. wniosków o pożyczkę i ponad 5,3 tys. wniosków o 
dofinansowanie do wynagrodzeń w celu ochrony miejsc pracy. 

– Urzędy pracy działają profesjonalnie i efektywnie, wnioski są przyjmowane i rozpatrywane 
sprawnie. Środki na gwarantowane tarczą antykryzysową instrumenty wsparcia dla przedsiębior-
ców są zabezpieczone i na bieżąco przekazywane wszystkim urzędom pracy. Zapewniam, że nie ma 
powodu do obaw – tych pieniędzy nie zabraknie – mówi minister Marlena Maląg.

> opr.

Pomoc rzeczowa i finansowa Na Dolnym Śląsku
ruszają punkty testowe
na obecność koronawirusa 
drive-thru

Fabryka Toyoty w Wał-
brzychu oraz Jelczu-La-

skowicach wspiera lokalnie 
działania podejmowane 
na rzecz walki z korona-
wirusem oraz wprowadza 
dodatkowe środki ochrony 
na terenie zakładów.

W odpowiedzi na wyzwania 
i problemy z jakimi borykają 
się szpitale i służba zdrowia 
w walce z epidemią korona-
wirusa fabryka Toyoty zdecy-
dowała o wsparciu w formie 
rzeczowej i finansowej szpi-
tali w Wałbrzychu i Oławie. 
Oprócz dotacji finansowej dla 
szpitala im. Sokołowskiego 
Toyota przekazała po 2000 
masek ochronnych oraz po 
100 l płynu dezynfekującego 
dla szpitala ginekologiczno-
-położniczego w Wałbrzy-
chu oraz szpitala w Oławie. 
- W obliczu bardzo trudnej 
sytuacji, w której znalazły się 
nie tylko nasze fabryki ale 
również lokalna społeczność 
w której funkcjonujemy, po-
moc z naszej strony traktu-
jemy jako nasz obowiązek  
– podkreśla prezes Toyota 
Motor Manufacturing Poland 
Dariusz Mikołajczak. Dodat-
kowo załoga Toyoty wyko-
rzystując dostępne na terenie 
fabryki drukarki 3D oraz wy-
cinarki laserowe przyłączyła 
się do akcji przygotowywania 
przyłbic ochronnych dla per-
sonelu medycznego wspie-
ranej między innymi przez 
Politechnikę Wrocławską. 
Przyłbice trafią do lokalnych 
służb medycznych z Wałbrzy-
cha, Jelcza-Laskowic i okolic. - 
Korzystamy z dostępnego cza-
su oraz posiadanego sprzętu, 
który nie jest obecnie używany 

z uwagi na wstrzymanie pro-
dukcji. W ten sposób możemy 
wykorzystać naszą wiedzę 
i umiejętności by pomóc służ-
bom ratunkowym w walce 
z pandemią  – podkreśla in-
żynier Marcin Strągowski. 
Drukarki 3D na terenie firmy 
wykorzystywane są również 
do drukowania specjalnych 
nakładek na klamki umożli-
wiających otwieranie drzwi za 
pomocą łokci zamiast dłoni.

W ramach funkcjonujące-
go na terenie zakładu pro-
gramu wolontariatu „PoMOC 
z Toyoty” pracownicy Toyoty 
wraz z rodzinami włączyli 
się również w akcję pomocy 
mieszkańcom regionu wał-
brzyskiego koordynowaną 
przez Hotel Maria. Wolonta-
riusze zaopatrzeni w maski 
i rękawiczki przy użyciu sa-
mochodów firmowych roz-
wożą codziennie zakupy oraz 
obiady osobom starszym oraz 
niepełnosprawnym na terenie 
Wałbrzycha i okolic. - Przy 
wsparciu fabryki opowiedzie-

liśmy na prośbę Pani Doroty 
Barańskiej z Hotelu Maria 
ponieważ wiemy, że obecnej, 
trudnej sytuacji epidemiolo-
gicznej jest wiele osób szcze-
gólnie narażonych na ciężki 
przebieg choroby. Te osoby nie 
powinny lub wręcz nie mogą 
opuszczać swoich domów 
i potrzebują naszej pomocy 
– podkreśla przewodniczący 
funkcjonującego w fabryce 
klubu wolontariusza Sławo-
mir Stasiak.

W związku z pandemią ko-
ronawirusa na terenie zakła-
dów Toyoty wprowadzono 
specjale środki prewencyjne. 
Polegają one między innymi 
na wstrzymaniu produkcji, 
wprowadzeniu monitorin-
gu temperatury wszystkich 
osób wchodzących na teren 
zakładów, zwiększeniu czę-
stotliwości czyszczenia punk-
tów wzmożonego kontaktu 
(klamki, armatura sanitarna), 
zainstalowaniu dodatkowych 
dozowników z płynem de-
zynfekującym, wprowadze-
niu zalecanych odstępów 
pomiędzy pracownikami 
w stołówkach zakładowych 
oraz zmianie sposobu dys-
trybucji posiłków i sztućców. 
- Systematycznie monitoruje-
my sytuację, oceniamy ryzyko 
i wdrażamy kolejne środki 
prewencyjne aby zabezpie-
czyć możliwie jak najlepiej 
naszą załogę i współpracu-
jące z nami firmy – podsu-
mowuje Beniamin Swałtek, 
assistant general manager 
produkcji i koordynator BHP 
w polskich zakładach Toyoty.

> opr.

Pierwszy mobilny punkt 
pobrań rozpoczął pracę 

w Wołowie. Pilotażowy 
program to odpowiedź na 
dynamicznie zmieniającą 
się sytuację w regionie, 
a także uzupełnienie dla 
karetek wymazowych. Ce-
lem działań jest odciążenie 
izb przyjęć, zmniejszenie 
ryzyka zakażenia pacjentów 
oraz przyspieszenie proce-
su pobrania wymazu.

Dzięki metodzie drive-thru 
kontakt pomiędzy badanym 
a personelem medycznym 
będzie ograniczony do nie-
zbędnego minimum. Proces 
przebiegać będzie w kilku 
krokach. Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologicz-
na kwalifikuje osoby, które 
mają zostać poddane bada-
niu i udziela kompleksowej 
informacji jak przebiegać 
będzie cały proces, przeka-
zując szczegółową instrukcję. 
Następnie badany przyjeżdża 
własnym samochodem we 
wskazane miejsce, w wyzna-
czonym terminie, a obsługa 
punktu drive thru zabez-
pieczona środkami ochro-
ny osobistej pobiera wymaz 
przez otwarte okno pojazdu. 
Co ważne, badany przez cały 
czas pozostaje w swoim sa-
mochodzie, a po kilku minu-
tach może wrócić do miejsca 
zamieszkania i oczekiwać na 
wynik. Badanie jest bezpłat-
ne. Skorzystać z niego będą 
mogły wyłącznie osoby, które 
wcześniej zostały zarejestro-
wane i zakwalifikowane do 
badania przez PSSE.

- Wdrażamy nowe roz-
wiązania, by maksymalizo-
wać efekty naszych działań 
w walce z koronawirusem. 
Uruchamiamy na Dolnym 
Śląsku  mobilne punkty drive 
thru, usprawniając proces po-
brania wymazu i odciążając 
izby przyjęć. W ten sposób 
zmniejszamy także ryzyko  
zakażania - mówi Wojewoda 
Dolnośląski Jarosław Obrem-

ski. - Podejmujemy również 
inne działania by jak najszyb-
ciej wykonywać badania. Już 
w poniedziałek uruchamiamy 
kolejne zespoły karetek wyma-
zowych w Wałbrzychu i Kłodz-
ku. Prowadzimy nabory na 
ratowników medycznych, two-
rzymy izolatoria, a przy szpi-
talach stawiamy polowe izby 
przyjęć - dodaje wojewoda.

Powstanie pierwszego mo-
bilnego punktu pobrań moż-
liwe było dzięki współpracy 
Wojewody Dolnośląskiego 
Jarosława Obremskiego oraz 

służb sanitarnych. W najbliż-
szych dniach planowane jest 
otwarcie kolejnych mobilnych 
punktów  na Dolnym Śląsku. 
W województwie funkcjonuje 
obecnie 6 karetek wymazo-
wych, a od poniedziałku ich 
liczba wzrosła do 8. Również 
w poniedziałek planowane 
jest otwarcie kolejnego izo-
latorium we Wrocławiu, które 
przeznaczone będzie przede 
wszystkim dla osób z podej-
rzeniem zakażeniem SARS - 
CoV - 2.

> opr.

Powstanie pierwszego mobilnego punktu pobrań
możliwe było dzięki współpracy

Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego
oraz służb sanitarnych
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DZIĘKUJĘ - PRZEPRASZAM - PROSZĘ
List pasterski biskupa Ignacego Deca na 

zakończenie urzędowej posługi biskupiej 
w diecezji świdnickiej. 

Wstęp
Czcigodni bracia kapłani, drogie osoby 

życia konsekrowanego, umiłowani diecezja-
nie: bracia i siostry w Chrystusie! Wszystko, 
co dzieje się na tym świecie, ma swój począ-
tek i koniec. Dotyczy to też mojej posługi 
biskupiej rozpoczętej w diecezji świdnickiej 
25 marca 2004 roku, w uroczystość Zwia-
stowania Pańskiego, która właśnie dobiega 
końca. We wtorek, dnia 31 marca br. o godz. 
12.00, Nuncjatura Apostolska w Warszawie 
podała wiadomość, że Ojciec Święty Franci-
szek, w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 
2019 roku, przyjął moją rezygnację z urzędu 
biskupa świdnickiego w związku z osiągnię-
ciem siedemdziesiątego piątego roku życia. 
Jednocześnie mianował biskupem świdnic-
kim dotychczasowego biskupa pomocnicze-
go diecezji legnickiej Marka Mendyka. Zanim 
krótko przedstawię nowego Pasterza naszej 
diecezji, powrócę z wami do przesłania litur-
gii słowa dzisiejszej Niedzieli Miłosierdzia Bo-
żego i z potrzeby serca skieruję do wszystkich 
diecezjan słowo podziękowania, przeprosze-
nia i prośby.

1. Wielkanocne dary Zmartwychwstałe-
go Chrystusa

Ewangelia dzisiejsza opowiada o spo-
tkaniu Jezusa zmartwychwstałego ze swo-
imi uczniami w Jerozolimie, w Wieczerniku. 
Miało to miejsce w niedzielny wieczór, już 
po ukazaniu się Zmartwychwstałego niewia-
stom, Marii Magdalenie, Szymonowi Pio-
trowi i dwom uczniom w drodze do Emaus. 
Zmartwychwstały Jezus przyszedł do swoich 
uczniów nie po to, aby wyrzucać im, że Go 
zdradzili i zostawili w czasie męki i śmierci, 
ale żeby potwierdzić, że zmartwychwstał, jak 
wcześniej zapowiadał, że nie zakończył swo-
jej misji na krzyżu i w grobie, jak tego chcieli 
Żydzi. Zmartwychwstał i przyszedł do swoich 
nie z pretensjami, ale z darami. Jakie to były 
dary?

Pierwszy dar, to dar pokoju. Jezus dwukrot-
nie na powitanie pozdrowił uczniów słowami: 
„Pokój wam” (J 20,19-21), co można rozu-
mieć: nie lękajcie się, nie bójcie się, zmar-
twychwstałem. Jesteśmy i będziemy znowu 
razem.

Drugi dar, to dar miłosierdzia. Po obda-
rowaniu pokojem, Jezus tchnął na uczniów 
i przekazał im dar miłosierdzia. Powiedział: 
„Weźmijcie Ducha Świętego. Którym grzechy 
odpuścicie, są im odpuszczone, a którym za-
trzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23), co 
trzeba rozumieć: przekazujcie moje miłosier-
dzie tym, którzy przyjdą do was i powiedzą, że 
wierzą we Mnie, że Mnie kochają, że wiedzą, 
czym i za kogo była moja śmierć. Jednajcie 
ich z Bogiem, zdejmujcie ciężary, jakie ludzie 
nakładają na siebie przez popełnione grze-
chy. Jakże wspaniały to dar! Wszyscy zazna-
liśmy tego daru już tyle razy w naszym życiu, 
kiedy przyjmowaliśmy Boże przebaczenie.

Trzeci z kolei dar, to dar wiary przekazany 
przede wszystkim niewiernemu Tomaszowi. 
W czasie pierwszego wielkanocnego spotka-
nia z Apostołami nie było Tomasza. Gdy Je-
zus odszedł, uczniowie pochwalili się mu, że 
widzieli Pana. Tomasz odpowiedział „Jeżeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki 
mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę” (J 
20,25). Po ośmiu dniach Jezus przyszedł po-
wtórnie do uczniów. Podszedł do Tomasza 
i powiedział: „Podnieś tutaj swój palec i zo-
bacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do 
mego boku, i nie bądź niedowiarkiem lecz 
wierzącym” (J 20,27). Jaka była Jego reakcja? 
Tomasz uwierzył i wyznał: „Pan mój i Bóg 

mój” (J 20,28). Wówczas usłyszał od Mistrza: 
„Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Bło-
gosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 
20,29).

Drodzy bracia i siostry, do tych darów, 
które w tegoroczne Święta Wielkanocne 
otrzymujemy od zmartwychwstałego Chry-
stusa i za które wszyscy dziękujemy naszemu 
Zbawicielowi, dołączam mój skromny dar 
wdzięczności za wspólne budowanie króle-
stwa Bożego w pierwszych szesnastu latach 
w diecezji świdnickiej. 

2. Słowo wdzięczności, przeproszenia 
i prośby

a) Słowo wdzięczności
Drodzy diecezjanie, gdy dobiegła kre-

su moja posługa na urzędzie biskupa die-
cezjalnego, wyrażam wdzięczność przede 
wszystkim Panu Bogu za Jego Opatrzność 
i łaskawość, która nieustannie towarzyszyła 
mi w posłudze biskupiej. Moją wdzięczność 
rozszerzam na ludzi, których Bóg postawił 
na drodze mojego życia. To dobro widzial-
ne i niewidzialne, które zaistniało w naszej 
rodzinie diecezjalnej jest naszym wspólnym 
dziełem. W budowaniu struktur naszej die-
cezji ogromnie wspomogli mnie kapłani, moi 
koledzy i wychowankowie z lat pobytu w Se-
minarium Duchownym. Dlatego też, drodzy 
bracia w powołaniu kapłańskim, serdecznie 
wam dziękuję za waszą ofiarną współpracę. 
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do 
Ks. Biskupa Adama, który swoim spokojem 
i życzliwością ogromnie mnie wspomagał 
w kierowaniu diecezją. Dziękuję wikariu-
szom biskupim, kapłanom posługującym 
w Kurii Biskupiej, w Wyższym Seminarium 
Duchownym, w Sądzie Biskupim, w diece-
zjalnej Caritas. Dziękuję przede wszystkim 
naszym duszpasterzom: księżom dziekanom, 
proboszczom i wikariuszom oraz księżom se-
niorom, do których grona wkrótce dołączę. 
Dziękuję za waszą pomoc duchową i mate-
rialną. Dziękuję alumnom naszego Wyższego 
Seminarium Duchownego. Słowa wdzięczno-
ści adresuję do wszystkich osób życia kon-
sekrowanego posługujących w naszej diece-
zji. Dziękuję za modlitwę i za przykład życia 
wedle rad ewangelicznych. Bardzo dziękuję 
wszystkim katechetom świeckim, którzy każ-
dego dnia niestrudzenie podejmują się gło-
szenia słowa Bożego głównie w placówkach 
oświatowych. Swoim podziękowaniem ogar-
niam także osoby zrzeszone w rozmaitych 
ruchach, grupach i stowarzyszeniach katolic-
kich za świadectwo życia chrześcijańskiego. 
Dziękuję ponadto naszym parlamentarzy-
stom, samorządowcom: prezydentom i bur-
mistrzom naszych miast, wójtom, służbom 
mundurowym pracownikom służby zdrowia 
i przedsiębiorcom. Dziękuję, przedstawicie-
lom środowiska akademickiego, dyrektorom, 
nauczycielom, pedagogom wszystkich placó-
wek oświatowych, wychowawczych i kultu-
rowych. Dziękuję przedstawicielom mediów, 
które rzetelnie realizowały swoją misję infor-
mowania o życiu naszego Kościoła lokalne-
go. Serdeczne słowa wdzięczności kieruję do 
rodziców, dziadków, młodzieży i do dziatwy. 
Pielęgnujcie nadal więzi rodzinne wierni war-
tościom ewangelicznym. Dziękuję osobom 
chorym, samotnym i cierpiącym. Dziękuję 
wszystkim dotąd niewymienionym, którzy 
w jakikolwiek sposób wspierali moją posługę.

b) Słowo przeproszenia
Wspominając moją posługę biskupią, mam 

świadomość, że nie spełniłem wszystkich 
oczekiwań, że nie zawsze reagowałem tak, 
jak się tego spodziewano, na trudne proble-
my jakie docierały do mnie w rozmowach 
osobistych czy w korespondencji. Mam też 
świadomość, że – jak każdy – jestem niedo-

skonały i głównie z tego powodu ktoś mógł 
się poczuć zawiedziony czy w jakiś sposób 
dotknięty. Proszę więc o wybaczenie moich 
niedoskonałości.

c) Słowo prośby
Moja droga życiowa nie jest jeszcze zakoń-

czona. Nie wiem, kiedy Bóg powoła mnie do 
siebie., jednak zapewniam wszystkich, że pra-
gnę nadal trwać w tej wspólnocie diecezjalnej, 
której służyłem 16 lat jako biskup diecezjalny 
i od której tak wiele się nauczyłem i której 
stałem się niewypłacalnym dłużnikiem. Mam 
świadomość, że forma mojej służby w diece-
zji zmieni się, że w miejsce dotychczasowej 
aktywności duszpasterskiej pojawi się więcej 
czasu i możliwości na modlitwę i ofiarowy-
wanie Panu Bogu trudów codziennego życia. 
Obiecuję trwać na modlitwie za wszystkich 
mieszkańców naszej diecezji i pokornie pro-
szę o waszą pamięć modlitewną o mnie.

 3. Szkic portretu nowego biskupa 
świdnickiego.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu św. Fran-
ciszkowi, że przysyła nam biskupa, który wśród 
nas się urodził i wychował, dlatego zna realia 
naszego Kościoła lokalnego. Ksiądz Biskup Ma-
rek Mendyk urodził się 18 marca 1961 r. w Głu-
szycy k. Wałbrzycha. Tam uczęszczał do szko-
ły podstawowej. Po jej ukończeniu uczył się 
w Technikum Chemicznym w Żarowie. W roku 
1981 po zdaniu egzaminu dojrzałości, idąc za 
wezwaniem Chrystusa, wstąpił do Metropoli-
talnego Wyższego Seminarium Duchownego 
we Wrocławiu i rozpoczął studia filozoficzno-
-teologiczne na tamtejszym Papieskim Wy-
dziale Teologicznym. W roku 1987 uwieńczył 
studia stopniem magistra teologii i dnia 23 
maja tegoż roku przyjął święcenia prezbitera-
tu w archikatedrze wrocławskiej z rąk ówcze-
snego metropolity wrocławskiego ks. Henryka 
Kardynała Gulbinowicza. Po święceniach, przez 
cztery lata, pełnił posługę jako wikariusz w pa-
rafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. W la-
tach 1991-1995 odbył studia specjalistyczne 
w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył uzy-
skaniem doktoratu z teologii w zakresie kate-
chetyki. W międzyczasie, 25 marca 1992 roku, 
został inkardynowany do ustanowionej przez 
papieża Jana Pawła II Diecezji Legnickiej. Po 
powrocie ze studiów specjalistycznych pełnił 
w tej diecezji odpowiedzialne funkcje w Kurii 
Biskupiej oraz w Wyższym Seminarium Du-
chownym. W roku 2004, jako kapelan Jego 
Świątobliwości, został włączony przez biskupa 
legnickiego do Kolegium Konsultorów, Rady 
Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. Dnia 24 
grudnia 2008 r. został mianowany biskupem 
pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia bi-
skupie przyjął 31 stycznia 2009 r. w katedrze 
legnickiej z rąk ówczesnego biskupa legnic-
kiego Stefana Cichego. W ramach Konferencji 
Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej, 
przewodniczącym Komisji Wychowania Ka-
tolickiego, członkiem Komisji Duszpasterskiej 
i Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz 
członkiem Rady Fundacji „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”. Po przyjęciu mojej rezygnacji z urzę-
du biskupa świdnickiego, został mianowany 
przez Ojca św. Franciszka moim następcą.

Kanoniczne objecie diecezji przez nowego 
Biskupa Świdnickiego dokona się w uroczy-
stość św. Wojciecha – w dniu 23 kwietnia br., 
zaś ingres ze względu na obecną sytuację pan-
demii, odbędzie się w późniejszym czasie.

Zakończenie
Umiłowani Diecezjanie! Kończąc ten mój 

ostatni list pasterski, bardzo proszę o wielko-
duszne i serdeczne przyjęcie nowego Pasterza. 
Proszę także o modlitwę w Jego intencji i całej 
naszej diecezji.

+ Ignacy Dec

Remontują drogę
Od kilku tygodni trwają pra-

ce przy remoncie drogi powia-
towej na odcinku Jaworzyna 
Śląska – Piotrowice Świdnickie 
– Żarów.

Inwestycja, którą w całości 
realizuje Służba Drogowa Po-
wiatu Świdnickiego, obejmuje 
modernizację nawierzchnia 
jezdni z częściową wymia-
ną konstrukcji, zostaną także 
ścięte i uzupełnione kruszy-
wem pobocza oraz oczyszczo-
ne przydrożne rowy. – Udało 
nam się przyspieszyć prace na 
odcinku Jaworzyna Śląska-Pio-
trowice Świdnickie. W dniach 
15-16.04.2020r. (środa, czwar-
tek) zaplanowane zostało fre-
zowanie nawierzchni bitumicz-
nej z możliwością przejazdu 
pojazdów samochodowych. Od 
dnia 20.04.2020 roku (ponie-
działek) planujemy wprowa-
dzić oznakowanie tymczasowe 

(objazd) oraz rozpocząć prace 
bitumiczne (układanie na-
wierzchni na całej szerokości 
jezdni) – mówi Daria Bolsha-
kova, kierownik budowy.

Inwestycja została podzie-
lona łącznie na trzy etapy. 
W pierwszym etapie, który 
jest zaplanowany w termi-
nie 19.03.2020 – 30.08.2020 
modernizacji zostanie pod-
dany odcinek od Żarowa do 
obwodnicy. W drugim etapie 
zmodernizowany zostanie 
odcinek drogi od obwodnicy 
do Piotrowic (04.05.2020 – 
15.05.2020), a w trzecim odci-
nek z Piotrowic do Jaworzyny 
(18.05.2020 – 05.06.2020). Na 
terenie Gminy Żarów zosta-
nie wyremontowane 489m 
nawierzchni, a na długości 
ścieżki rowerowej ustawiony 
zostanie krawężnik.

> opr.

Usuwanie azbestu- nabór wniosków
Gmina Żarów przygo-

towuje się do złożenia 
wniosku o dofinansowa-
nie prac polegających na 
demontażu, zbieraniu, 
transportowaniu i utylizacji 
azbestu z posesji mieszkań-
ców w 2020r.

W związku z powyższym 
mieszkańcy, którzy wyraża-
ją chęć usunięcia azbestu ze 
swojej posesji powinni pilnie 
złożyć wniosek o dofinanso-
wanie realizacji przedsięwzięć 
związanych z usuwaniem od-
padów niebezpiecznych za-
wierających azbest z terenu 
gminy Żarów do 30 kwietnia 
2020r. – Nabór pozwoli nam 
na prawidłowe i sprawne przy-
gotowanie wniosku o dotację. 
Kwota, jaką przeznaczy gmina 
na to zadanie będzie ograni-
czona, dlatego przewiduje się 
weryfikację złożonych wnio-
sków. Obowiązywać będzie 
kolejność wpływu kompletnych 
wniosków do wyczerpania puli 
środków. Dofinansowanie bę-
dzie mogło wynieść od 70% 
do 100% kosztów kwalifikowa-
nych. Są to koszty niezbędne 
do osiągnięcia efektu ekolo-
gicznego i obejmują wyłącznie 
koszty demontażu, zbierania, 
transportu i unieszkodliwienia 
odpadów zawierających azbest. 
Procent dofinansowania będzie 
uzależniony od ilości chętnych 

i zostanie określony po wstęp-
nym naborze – mówi Patrycja 
Sozańska z Referatu Komunal-
nego Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.

Pomoc na realizację prac 
związanych z usuwaniem wy-
robów zawierających azbest 
zostanie udzielona tylko wów-
czas, gdy gmina Żarów uzyska 
dotację na dofinansowanie 
przedmiotowego zadania. Fi-
nansowaniu podlegać będą 
koszty związane z realizacją 
prac w zakresie obejmują-
cym: demontaż elementów 
nieruchomości zawierających 
azbest, transport i utylizację 
odpadów przez podmiot po-
siadający odpowiednie zezwo-
lenie na ich unieszkodliwienie 
oraz pzygotowania zdemonto-
wanych elementów, transport 
i utylizację odpadów przez 
podmiot posiadający odpo-
wiednie zezwolenie na ich 
unieszkodliwienie. Dofinan-

sowanie nie obejmuje kosz-
tów związanych z zakupem 
i montażem nowych pokryć 
dachowych lub elewacyjnych 
oraz refinansowaniu wydat-
ków związanych z usuwaniem 
azbestu poniesionych już 
przez użytkowników wyrobów 
zawierających azbest. Dofi-
nansowanie mogą otrzymać 
tylko ci mieszkańcy, których 
wyroby zawierające azbest 
są ujęte w inwentaryzacji. In-
wentaryzacja gminna w formie 
spisu z natury była wykony-
wana w gminie Żarów w 2017 
r. – Jeżeli Państwa wyroby za-
wierające azbest nie są w niej 
ujęte, należy złożyć składając 
informację o wyrobach zawie-
rających azbest oraz ocenę sta-
nu i możliwości bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawie-
rających azbest. Przypomina-
my, że nie wolno samodzielnie 
zdejmować elementów zawie-
rających azbest. Jeżeli gmina 

otrzyma dofinansowanie, zde-
montowanie tych elementów 
będzie dofinansowane. Miesz-
kańcy, którzy mają już usunięty 
azbest na terenie swojej nieru-
chomości, powinni zabezpie-
czyć go przed pyleniem (m.in. 
szczelnie opakowany grubą 
folią polietylenową, najlepiej 
umieszczony na drewnianej 
palecie) – będzie możliwość 
otrzymania dofinansowania 
na jego usunięcie) – dodaje 
Patrycja Sozańska z Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Infor-
macje dotyczące ujęcia w in-
wentaryzacji Państwa posesji 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 74 30 67 338, stano-
wisko ds. ochrony środowiska. 
Więcej informacji dotyczących 
azbestu, jego szkodliwości 
i obowiązków właścicieli nie-
ruchomości na terenie których 
znajdują się wyroby azbestowe 
znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej w zakładce eko-
info.um.zarow.pl 

Z uwagi na epidemię koro-
nawirusa nabór odbędzie się 
bez bezpośrednich kontaktów 
z mieszkańcami, na rzecz ko-
respondencji pocztowej – tra-
dycyjnej, skrzynki nadawczej 
znajdującej się przed Urzędem 
Miejskim w Żarowie, bądź 
poczty e-mail: p.sozanska@
um.zarow.pl oraz kontaktów 
telefonicznych. 

> opr.

Zakaz mentoli nie zmieni palaczy
Prawie połowa palaczy 

wybiera dziś papierosy 
mentolowe lub z kapsułką. 
Już od 20 maja br. będą 
ich pozbawieni, bo zacznie 
obowiązywać zakaz sprze-
daży wyrobów tytoniowych 
o takim aromacie. Badania 
konsumenckie pokazują, że 
zakaz nie wpłynie rady-
kalnie na rzucenie pale-
nia. Prawie 90% palących 
mentole będzie palić nadal. 
Tylko co? Na rynku pozo-
staną jedynie alternatywy 
pod postacią e-papierosów 
i podgrzewaczy tytoniu 
typu IQOS.

W badaniu zrealizowanym 
na zlecenie Forum Konsu-
mentów w styczniu 2020 r. 
na reprezentatywnej próbie 
Polaków, firma badawcza Ma-
ison&Parners ustaliła, że mało 
kto wie o nowych przepisach 
i planowanych zmianach, 
a sami palacze nie rozumieją 
czemu ma służyć pozbawia-
nie ich wyboru.

Groźne samoróbki
 51 proc. palących papie-

rosy mentolowe odpowie-
działo, że po wprowadzeniu 
zakazu przerzucą się na inne 
papierosy, 20 proc. będzie 
kupowało dalej mentolowe, 
ale na czarnym rynku z niele-
galnych, często niebezpiecz-

nych źródeł, 16 proc. wybie-
rze produkty alternatywne 
o mentolowym aromacie jak 
e-papierosy lub podgrzewa-
cze tytoniu, które w 2017 roku 
wprowadzono do Polski pod 
nazwą IQOS, a 2 proc. będzie 
samodzielnie sobie przygo-
towywać papierosy smako-
we. Te opinie potwierdzają 
przypuszczenie, że zakaz nie 
zmniejszy radykalnie liczby 
palących. 

Niebezpiecznie brzmią 
zwłaszcza deklaracje zaku-
pu wyrobów niewiadomego 
pochodzenia i samoróbek. 
Te, które dotychczas sprze-
dawano na czarnym rynku 
zawierały więcej szkodliwych 
substancji i groźnych dla 
zdrowia chemikaliów, niż ja-
kikolwiek wyrób produkowa-
ny w fabryce, objęty reżimem 
technologii i akcyzą. Zmiana 
przepisów nie poprawi za-
tem zdrowia Polaków. Tylko 
12 proc. palących mentole po 

wprowadzeniu zakazu rozwa-
ży rzucenie palenia lub zechce 
potraktować brak ulubionych 
papierosów w sprzedaży jako 
impuls do podjęcia kolejnej 
próby rzucenia palenia. 

Brak informacji 
Zaledwie 18 proc. ogółu 

Polaków i 35 proc. palaczy 
wie, że po 20 maja znikną pa-
pierowy mentolowe ze skle-
pów, kiosków i drogerii. Pozo-
stali zostaną tym zaskoczeni. 

– Polacy nie lubią jak im się 
ogranicza wolność wyboru, 

nawet jeśli generalnie zga-
dzają się do zasady, że pale-
nie szkodzi zdrowiu, podob-
nie jak jedzenie w nadmiarze 
słodyczy – uważa Agnieszka 
Plencler, prezes Fundacji 
Forum Konsumentów. Pod-
czas konferencji prasowej 
wprowadzającej kampanię 
informacyjną  #zakazmentoli 
mówiła, że same zakazy nie 
zmieniają postaw. Tak samo 
usunięcie ze szkół automa-
tów do sprzedaży batoników 
nie zmieniło apetytu mło-
dych konsumentów. Ludziom 
trzeba przede wszystkim tłu-
maczyć, co im szkodzi, bo 
tylko takie kampanie trwale 
zmieniają zwyczaje. Zakazy to 
działania efektowne, ale mało 
skuteczne.

Zakaz sprzedaży mentoli 
jest efektem wdrożenia w Pol-
sce dyrektywy unijnej, która 
narzuciła krajom członkow-
skim wycofanie z rynku każ-
dego wyrobu tytoniowego, 

który swoim smakiem miał-
by uprzyjemniać palenie. Od 
dłuższego czasu zniechęca 
się palaczy informacjami na 
opakowaniach papierosów, 
jak bardzo szkodzą zdrowiu 
i zakazem palenia w miej-
scach publicznych. Jednak 
ciągle 9 mln Polaków sięga 
codziennie po papierosa. Ilu 
z nich pali w domu, także przy 
niepalących domownikach 
w tym przy dzieciach? 

Lepiej rzucić
– Czy wprowadzenie zakazu 

sprzedaży papierosów mento-
lowych oraz z kapsułką to do-
bra metoda, by nakłonić pa-
laczy do porzucenia nałogu? 
– pyta socjolog, prof. Domi-
nika Maison z Uniwersytetu 
Warszawskiego. – Z pewno-
ścią trzeba namawiać ludzi 
do rzucenia albo przynajmniej 
ograniczenia palenia, ale trze-
ba zrozumieć w jaki sposób 
takie działania powinny być 

podejmowane. Niestety, zaka-
zy nie zawsze przynoszą ocze-
kiwane rezultaty.

Federacja Konsumentów 
też zachęca do rzucenia pa-
lenia. Jeśli jednak jesteś pa-
laczem, który nie jest w sta-
nie pozbyć się nałogu – nie 
wspieraj szarej strefy, bo ni-
gdy nie będziesz mieć pew-
ności co ci sprzedano i jak 
to wpłynie na twoje zdrowie. 
Poza oczywistym faktem, 
że wspieranie przemytu lub 
mafijnych wytwórni jest zwy-
czajnie nieetyczne. Jeśli już 
musisz palić, lepiej korzystaj 
z alternatywnych metod, ale 
dobrze przebadanych, takich 
jak e-papierosy i podgrzewa-
cze tytoniu. 

Na stronie internetowej 
https://zakazmentoli.pl moż-
na przeczytać o sposobach 
na rzucenie palenia a także 
poznać badania dotyczą-
ce konsumpcji papierosów 
w Polsce.
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Maseczki i książki dla seniorów Budują kanalizację 
W związku z zawiesze-

niem działalności 
Klubu Senior + w Świebo-
dzicach Agata Koperska 
na co dzień zajmująca się 
organizacją pracy Klubu, 
postanowiła wesprzeć 
najstarszych mieszkańców 
naszego miasta i dostarcza 
im własnoręcznie uszyte 
maseczki ochronne, by 
mogli bezpiecznie wyjść 
z domu.

Maseczki w pierwszej ko-
lejności trafiły do uczestni-
ków Klubu Seniora, a także 
innych osób, które dotych-
czas zgłosiły taką prośbę. 
Organizatorka akcji chce 
dotrzeć w szczególności do 
tych osób, które nie mają 
możliwości uzyskania ta-
kiej maseczki, gdyż korzy-
stają wyłącznie z lokalnych 
osiedlowych sklepów, które 
w swej ofercie takowych nie 
posiadają. Uszytych zostało 

już ponad 200 sztuk i wszyst-
kie zostały dostarczone pod 
drzwi. Potrzebne bawełniane 
tkaniny oraz gumki zakupio-
ne zostały z własnych środ-
ków, w czym pomogli po-
zostali pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Masecz-
ki szyte są na bieżąco, więc 
prosi się wszystkich o wyro-
zumiałość. Wychodząc na-

przeciw potrzebom seniorów 
Agata Koperska uruchomiła 
także akcję zbiórki książek 
dla Seniorów, którzy po za-
mknięciu biblioteki ucierpieli 
najbardziej. Przekazane przez 
darczyńców książki trafiają 
do Seniorów a po wznowie-
niu działalności Klubu zasilą 
Klubową biblioteczkę.

> opr.

Dezynfekują przystanki
Strażacy ze wszystkich jed-

nostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej funkcjonujących na 
terenie gminy Żarów włączyły 
się w akcje dezynfekowania 
przystanków autobusowych, 
wiat oaz koszy ulicznych.

Na polecenie Burmistrza 
Miasta Żarów, zgodnie z za-
leceniem WHO i Głównego 
Inspektora Sanitarnego, roz-
poczęto akcję dezynfekcji 
miejsc publicznych na terenie 
gminy Żarów. – Przystanki 

dezynfekują pracownicy ża-
rowskiej Spółdzielni Socjalnej 
„Raz Dwa Trzy”, a dezynfekcję 
przystanków autobusowych 
na terenie wsi gminy Żarów 
wykonują strażacy z jednostek 
OSP w Żarowie i Mrowinach. 
Dziękuję wszystkim służbom 
za pomoc i zaangażowanie 
– mówi burmistrz Leszek Mi-
chalak. Strażacy wyposażeni 
są w środki ochrony indywi-
dualnej. Wszystkie jednostki 
OSP jako jednostki wspiera-

jące na terenie gminy Żarów 
otrzymały maseczki ochronne 
jednorazowe oraz maseczki 
ochronne wraz z kapturem, 
kombinezony ochronne, pły-
ny do dezynfekcji, rękawicz-
ki. Zamówione zostały rów-
nież przyłbice dla strażaków. 
Środki te zostały zakupione 
ze środków budżetu gmi-
ny Żarów. Gotowe przyłbice 
przekazała strażakom także 
Fundacja Inicjatywa B.

> opr.

Przejście dla pieszych w rejonie targowiskaSprzęt już w gminie 

Tysiąc bezpłatnych 
maseczek 

Rozpoczęły się prace 
związane z wykona-

niem przejścia dla pieszych 
przy ulicy Dworcowej 
w obrębie skrzyżowania 
z ulicą Wojska Polskiego 
w Żarowie.

Wyznaczenie dodatko-
wego miejsca dla pieszych 
nie tylko poprawi bezpie-
czeństwo w rejonie targo-
wiska, ale również na znacz-
nie dłuższym odcinku ulicy 
Dworcowej i Wojska Polskie-
go. Ułatwi także dostęp 

mieszkańcom do targowiska 
miejskiego. – W ramach za-
planowanych prac usunięty 

zostanie odcinek około 12 
mb muru, który do tej pory 
ogradzał targowisko. W jego 

miejscu wykonany zostanie 
chodnik stanowiący dojście 
do przejścia dla pieszych oraz 
nowe ogrodzenie targowi-
ska z paneli ogrodzeniowych 
– mówi Wojciech Lesiak 
z Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.  W sprawie poprawy 
bezpieczeństwa i wyznacze-
nia dodatkowego przejścia 
dla pieszych w tym miejscu 
zabiegała także radna Rady 
Miejskiej Iwona Nieradka.

> opr.

Aż 30 laptopów trafiło 
do najbardziej potrze-

bujących uczniów w gminie 
Jaworzyna Śląska

W związku z zamknięciem 
szkół rząd podjął decyzję  
o wykorzystaniu środków 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na 
zakup sprzętu umożliwiają-
cego naukę zdalną. Gmina 
uzyskała na ten cel środki 
w wysokości 60 tys. zł, za 
które zakupiła już 30 lapto-
pów dla najbardziej potrze-

bujących uczniów wszystkich 
szkół podstawowych. Sam 
zakup nie był zadaniem pro-
stym, albowiem zapotrzebo-
wanie na sprzęt kompute-
rowy jest teraz ogromne, co 
wiąże się z długim czasem 
oczekiwania na zakupiony 
towar. W uzgodnieniu z dy-
rektorami szkół pomocą ob-
jęci uczniowie z rodzin wielo-
dzietnych,  w których kilkoro 
dzieci równolegle realizuje 
obowiązek nauki zdalnej.

> opr.

Mieszkańcy gminy 
Jaworzyna Śląska, 

który ukończyli 65 lat, ode-
brali bezpłatne maseczki 
ochronne.

Na wioskach maseczkę 
można było pobrać od swoje-
go sołtysa, a w mieście przed 
siedzibą Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. 1-go Maja 
7, po wcześniejszym kontak-
cie telefonicznym. Oczywiście, 
za seniorów maseczki mogli 

odebrać członkowie rodziny. 
Zakup maseczek został sfi-
nansowany z budżetu gminy 
dzięki inicjatywie radnych:  
A. Nazimka, K. Chmielowiec, 
S. Grajaszka, B. Chromy, A. 
Kotów-Jędras, S. Terpica, M. 
Gawrona, R. Madaja, W. Dy-
bła, A. Stelmacha. Podzięko-
wania należa  się również dla 
sołtysów oraz pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

> opr.

Strzegomska krew 
ratuje życie

Harcerze
pomagają 

Aż 26 krwiodawców odwie-
dziło 7 kwietnia br. Mobilny 
Punkt Poboru Krwi zapar-
kowany na parkingu Strze-
gomskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Strzegomianie od-
dali krew dla wspólnego celu 
- pomocy dla potrzebujących.

Z zachowaniem szczegól-
nych zasad bezpieczeństwa, 
zdyscyplinowani krwiodaw-
cy - stosując się do zaleceń 

pracowników RCKiK - cier-
pliwie czekali na swoją kolej. 
W ciągu 6 godzin (bo do tylu 
godzin została przedłużona 
akcja) do ambulansu zgłosi-
ło się 26 krwiodawców, a po 
weryfikacji krew pobrano od 
24 ochotników. Dzięki ak-
cji zebrano blisko 11 litrów 
krwi, które zasilą bank RCKiK 
w Wałbrzychu.

> opr.

Kuba Marcyniuk, 
przedstawiciel Szczepu 

Harcerskiego IMAGO im. 
Batalionu Zośka w Świebo-
dzicach odwiedził gospoda-
rza Świebodzic. 

Młody harcerz przekazał 
burmistrzowi 120 maseczek 
ochronnych wielokrotne-
go użytku. Maseczki zostały 
uszyte przez Kubę Marcyniu-

ka oraz jego mamę i już nie-
bawem trafią w ręce miesz-
kańców. To już kolejny raz, 
kiedy świebodziccy harcerze 
okazali wielkie serca i empa-
tię. Burmistrz miasta Paweł 
Ozga serdecznie podziękował 
za okazane wsparcie i bezin-
teresowną pomoc, podkre-
ślając, że na harcerzy zawsze 
można liczyć. 

> opr.

Trwa realizacja umowy 
na budowę II etapu 

kanalizacji w Aglomeracji 
Gniewków, obejmującego 
sieć sanitarną w Borowie, 
Roztoce i Jugowej.

W ramach zawartej umowy 
o wartości 20 mln zł, Przed-
siębiorstwo Robót Wodnych 
i Ekologicznych „EKO-WOD” 
Sp. z o. o. ze Świdnicy w ter-
minie do 30 września 2021 r. 
zaprojektuje i wykona ponad 

17 km sieci kanalizacyjnej, 16 
przepompowni ścieków oraz 
0,25 km sieci wodociągowej. 
Wykonawca prowadzi już 
prace budowlane w Borowie. 
Inwestycja polegająca na bu-
dowie kanalizacji sanitarnej, 
umożliwi likwidację zbiorni-
ków bezodpływowych będą-
cych potencjalnymi źródła-
mi skażenia gleb i wód oraz 
przyczyni się do poprawy wa-
runków życia. 

> opr.

Przewoźnicy częściowo przywracają kursy

Niezbędny remont

Otrzymali ponad dwa miliony 

Firma M. Pilarski poinformo-
wała o częściowym przywróce-
niu kursów od 20 kwietnia 2020 
r.    na odcinku Żarów – Jawo-
rzyna Śląska – Strzegom 05:10, 
10:50, 13:04 oraz na odcinku 
Strzegom – Jaworzyna Śląska – 
Żarów 05:58, 11:50, 14:15. Na 
chwilę obecną nadal zawieszo-
ny zostaje kurs Żarów – Strze-
gom 15:10 i Strzegom – Żarów 
16:05.  Odwołane zostały rów-
nież kursy na następujących od-
cinkach: Osiek – Świdnica 6:50, 
Buków – Świdnica 7:02, 9:06, 
13:03, 15:02, 16:50, Świdnica – 
Buków 6:10, 8:10, 12:25, 14:25. 

Przypominamy! W związku z 
zagrożeniem epidemiologicz-
nym nadal zawieszone są nie-
które kursy:

• z Żarowa do Świdnicy: 4:50, 
6:02, 7:15, 8:07, 9:04, 13:02, 
14:15, 15:09, 17:40, 19:15
• z Łażan (przez Żarów do Świd-
nicy): 5:54, 7:12, 8:54, 12:52, 
15:04
• z Mrowin (przez Żarów do 
Świdnicy): 19:10

• z Bukowa (przez Mrowiny, Ża-
rów do Świdnicy): 7:52
• ze Świdnicy do Żarowa: 5:09 
(Muzealna) 7:05, 7:50, 09:50, 
13:35, 14:40, 15:20, 16:10, 18:10, 
19:45
• ze Świdnicy do Bukowa: 7:05, 
14:40

UWAGA! Kursy w soboty, nie-
dziele oraz dni świąteczne nie 
będą obsługiwane

Firma MATBUS zawiesiła 
wszystkie kursy na linii regu-
larnej: Przyłęgów – Świdnica i 
Świdnica – Przyłęgów.

Firma Ł. Księżnik
Zawieszona jest część kursów 

na linii Żarów – Strzegom.
Kursy będą wykonywane z 

Żarowa: 6:15 i 14:05 i ze Strze-
gomia: 7:05, 15:05.

Kursy zawieszone: wszystkie 
kursy zawieszone w soboty oraz 
z Żarowa (od poniedziałku do 
piątku): 17:09, 8:32, 11:55 oraz 
ze Strzegomia (od poniedziałku 
do piątku): 18:15, 9:28, 13:00.

> opr.

Kryzys gospodarczy lub 
zdecydowane spo-

wolnienie w gospodarce, 
które nieuchronnie będzie 
następstwem pandemii 
być może ominie lub nie 
dotknie w znacznym stop-
niu branży budowalnej. 
Jednym z działań, które 
mają temu sprzyjać będą 
inwestycje drogowe.

Rząd konsekwentnie re-
alizował będzie program pn. 
Fundusz Dróg Samorządo-
wych. W jego ramach Gmina 
Jaworzyna Śląska na remont 
drogi od ul. Świdnickiej do 

Bolesławic pozyskała kwotę 
1,550 mln zł., co stanowi 75% 
wartości inwestycji (koszt cał-
kowity ponad 2 mln złotych). 
Droga znajduje się już w takim 
stanie, że jej kompleksowy re-
mont jest niezbędny. Prace 
powinny rozpocząć się w III 
kwartale tego roku i powinny 
dobiec końca w 2021 roku. 
- W tym miejscu za wsparcie 
dla realizacji tej inwestycji po-
dziękować należy również po-
słom z naszego okręgu: Panu 
Ministrowi Michałowi Dwor-
czykowi oraz Posłowi Mar-
cinowi Gwoździowi – mówi 
Grzegorz Grzegorzewicz, 

burmistrz Jaworzyny Śląskiej. 
W województwie dolno-

śląskim wsparcie uzyskało 
101 zadań: 23 powiatowe i 
78 gminnych. W 2020 r. wy-
sokość środków w Fundu-
szu Dróg Samorządowych, 
w skali całego państwa, ma 
wynieść ponad 3,2 mld zł. W 
chwili obecnej planowane są 
przygotowania do kolejne-
go naboru, który dotyczyłby 
remontu ul. Kościuszki w Ja-
worzynie Śląskiej (wraz z wy-
miną sieci wod-kan), remon-
tu ul. Ceglanej w Jaworzynie 
Śląskiej oraz remontu drogi 
gminnej przez Stary Jaworów.

Gmina Marcinowice z kolej-
nym dofinansowaniem w ra-
mach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Wśród zadań do 
realizacji znalazła się przebu-

dowa drogi gminnej w Szcze-
panowie oraz ulic Szymborskiej 
i Broniewskiego w Marcinowi-
cach na łączną kwotę ponad 
dwóch milionów złotych.

W ramach pro-
jektu przebudo-
wy drogi gminnej 
w Szczepanowie 
zaplanowano wy-
konanie drogi 
wraz z kanaliza-
cją deszczową na 
długości ponad 
kilometra. Wzdłuż 
niej wybudowane 
zostaną chodniki 

wraz z nowym oświetleniem. 
W dwóch miejscach usytuowa-
ne zostaną zatoki autobusowe, 
które zapewnią bezpieczną 
podróż dzieciom w drodze 
do szkoły (kwota dotacji – 1 
612 500 zł, 75 % kosztów in-
westycji).  W Marcinowicach 
(kwota dotacji – 523 386 zł , 
75% kosztów inwestycji) zakres 
prac na tym odcinku obejmuje 
wykonanie nowej nawierzchni, 
oświetlenia ulicznego, chodni-
ków na długości 375 metrów 
oraz kanalizacji deszczowej. 

> opr.

www.mojeinformacje.pl



10 nr 4•15/2020 (8•1592)   •   20.04.-26.04.2020 r. reklama: 502 487 511 11OGŁOSZENIAPOD PARAGRAFEM

ogłoszenie

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

reklam
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aSTREFA 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 ŚWIDNICKIEGO
INFORMUJE

że w dniu 20 kwietnia 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 nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej 
w Świebodzicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  obręb 0003 
Śródmieście 3, AM – 8, w granicach działek nr 483/39 o powierzchni 
0,2468 ha i nr 483/41 o powierzchni 0,2509 ha, przeznaczonej 
do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Świebodzice, w celu 
prowadzenia Branżowej Szkoły I stopnia, Branżowej Szkoły II stopnia 
i Technikum w Świebodzicach.
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www.mojeinformacje.pl

Interwencje straży miejskiej
Wędzenie zamiast pożaru

Dyżurny straży miejskiej 
otrzymał zgłoszenie doty-
czące spalania odpadów na 
ogrodzie zlokalizowanym za 
marketem „Biedronka” przy 
ulicy Klonowej. Skierowany 
na miejsce patrol stwierdził, 
że nie doszło do spalania od-
padów. Właściciel działki wę-
dził na święta swojskie wyro-
by używając do tego suchego 
drewna. Interwencję strażnicy 
zakończyli złożeniem życzeń 
spokojnych Świąt Wielkiej 
Nocy.

Wielki brat wszystko 
widzi 

Operator monitoringu wi-
zyjnego zauważył w Zaułku 
Kupieckim dwie osoby spo-
żywające alkohol. Skierowany 
na miejsce patrol stwierdził 
nie tylko naruszenie przepi-
sów zakazujących spożywania 
alkoholu w miejscach pu-
blicznych, lecz również zasad 
przemieszczania się w okresie 

epidemii. Interwencję strażni-
cy zakończyli postępowaniem 
mandatowym.

Był pijany, a nie zasłabł 
Operator monitoringu wi-

zyjnego zauważył mężczyznę 
leżącego na schodach przy 
Placu Jana Pawła II. Na miej-
sce natychmiast skierowa-
no patrol. Strażnicy szybko 
ustalili, że przyczyną takiego 
zachowania nie był nieszczę-
śliwy wypadek, lecz naduży-
cie alkoholu. Mężczyzna po 
zbadaniu przez lekarza trafił 
do Policyjnej Izby Zatrzymań, 
gdzie po wytrzeźwieniu został 
ukarany za swój czyn manda-
tem karnym.

Uprzejmie „donoszę”
Dyżurny Straży Miejskiej 

w Świdnicy otrzymał zgło-
szenie dotyczące prowadze-
nia handlu przy zamkniętym 
targowisku na ulicy Mieszka 
I. Patrol potwierdził zgłosze-
nie. Handel prowadziły dwie 

osoby. Jedna z nich po zwró-
ceniu uwagi, iż targowisko 
jest zamknięte natychmiast 
zaprzestała działalności, na-
tomiast druga nie przyjęła 
tych informacji do wiadomo-
ści kwestionując zasadność 
wprowadzonych ograniczeń 
wynikających ze stanu epide-
mii. Powyższa sprawa została 
skierowana do SANEPID-u. 
Za niestosowanie się do w/w 
zasad grozi kara do 30 000zł.

Awaria rogatki 
Jeden z kierowców zgłosił 

dyżurnemu, iż od dłuższego 
czasu stoi na ulicy Bystrzyckiej 
przed przejazdem kolejowym. 
Cały czas załączona jest sy-
gnalizacja świetlna (czerwona), 
natomiast rogatki są podnie-
sione. W związku z podejrze-
niem awarii rogatek, sprawę 
przekazano dyżurnemu ruchu 
stacji Świdnica Miasto. Na 
miejsce wysłano ekipę tech-
niczną w celu sprawdzenia 
zgłoszenia i usunięcia awarii.

Wspólne patrole
W powiecie świdnickim 

pełnione są służby 
patrolowe policjantów 
z żołnierzami Wojsk Obro-
ny Terytorialnej. 

Funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Świdni-
cy w obliczu wprowadzonych 
nowych obostrzeń intensy-
fikują działania na ulicach 
miast i mniejszych miejsco-
wości. Służby patrolowe 
wspierane są przez Wojska 
Obrony Terytorialnej z Zamo-
ścia. O przypadkach złamania 
zakazów powiadomione zo-
staną służby sanitarne. Osoby 
łamiące obowiązujące przepi-
sy, muszą liczyć się z wysoki-
mi karami finansowymi.

Każdego dnia na ulice 
naszego powiatu wyrusza 
również wiele policyjno–woj-
skowych patroli. Świdniccy 
policjanci w realizacji licznych 
zadań wspierani są przez 
Wojska Obrony Terytorialnej 
z Zamościa. Podczas wspól-

nych patroli mundurowi dba-
ją o bezpieczeństwo miesz-
kańców oraz sprawdzają, czy 
stosują się oni do obowiązu-
jących ograniczeń, zwłaszcza 
w kwestii ruchu pieszego 
i kołowego. Ich działania mają 
również charakter profilak-
tyczny i edukacyjny – uświa-
damiają mieszkańcom powia-
tu świdnickiego zagrożenia 
wynikające z rozprzestrzenia-
nia się wirusa oraz sposoby 
przeciwdziałania temu zjawi-
sku.  Ponadto funkcjonariu-

sze każdego dnia odwiedzają 
przeszło 600 osób objętych 
kwarantanną, sprawdzając 
czy przestrzegają oni zasad 
domowej izolacji.  W tym 
trudnym czasie kiedy cały kraj 
zmaga się z epidemią koro-
nawirusa świdniccy policjanci 
ponownie apelują o pozosta-
nie w domu. - Bądźmy odpo-
wiedzialni nie tylko za siebie, 
ale i innych. Pomóżmy sobie 
nawzajem, nie bagatelizujmy 
problemu  - apelują. 

> opr.

Co ty robisz?
Ponad 2,7 promila al-

koholu w organizmie 
miała  kobieta, który 
kierowała samochodem 
osobowym. Został za-
trzymana przez funk-
cjonariuszy Posterunku 
Policji w Słotwinie. Teraz 
60-letnia mieszkanka 
powiatu świdnickiego 
za swój czyn odpowie 
karnie.

Mimo licznych apeli kie-
rowanych do kierowców 
o zachowanie rozwagi i 
szczególnej ostrożności, a 
zwłaszcza o nie wsiadanie 
za kierownicę po wypiciu 
alkoholu, zdarzają się przy-
padki świadczące o całko-
witej nieodpowiedzialności 
niektórych użytkowników 
dróg. Przykładem takiego 
zachowania jest 60-letnia 
mieszkanka powiatu świd-
nickiego, która w czwartko-
we popołudnie  kierowała 
samochodem osobowym 
marki Opel Corsa będąc w 
stanie nietrzeźwości. Kobie-

ta została zatrzymana na te-
renie gminy Świdnica przez 
funkcjonariuszy Posterunku 
Policji w Słotwinie. Teraz za 
swój czyn odpowie karnie 
W świetle obowiązujących 
przepisów za kierowanie 
pojazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości lub 
po użyciu innego, podobnie 
działającego środka, grozi 
kara do 2 lat pozbawienia 
wolności, 5 tysięcy złotych 
kary oraz zakaz prowadze-
nia pojazdów nawet na 10 
lat. 

Pamiętaj: Będąc pod wpły-
wem alkoholu nasza uwaga 
jest rozproszona, a reakcje 
opóźnione. Nie potrafimy 
właściwie ocenić odległości, 
a wyobraźnia namawia do 
brawury. To wszystko po-
woduje, że nie powinniśmy 
wsiadać za kierownicę.  Kon-
sekwencje pijanych kierow-
ców ponoszą nie tylko oni, 
ale również ich pasażerowie 
oraz inni uczestnicy ruchu 
drogowego.

> opr.

Złamał zakaz
Zlekceważył sądowy 

zakaz prowadzenia 
pojazdów. Został zatrzyma-
ny przez funkcjonariuszy 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu. 

Funkcjonariusze Komisa-
riatu Policji w Strzegomiu 
pełniąc służbę na terenie 
miasta  zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego 
pojazdem Opel. Podczas 
kontroli drogowej 28-latek  
nie posiadał przy sobie blan-

kietu prawa jazdy uprawnia-
jącego do kierowania pojaz-
dami. Policjanci sprawdzili 
jego dane w systemach po-
licyjnych. Wtedy okazało się, 
że nie posiada on blankietu 
prawa jazdy ponieważ posia-
da sądowy zakaz prowadze-
nia pojazdów mechanicz-
nych, a na jazdę zdecydował 
się, mimo sądowego zakazu.  
Teraz 28-latek odpowie za 
popełnione przestępstwo.  

> opr.

Stracili prawo jazdy
Mniejszy ruch na dro-

gach nie oznacza, że 
policjanci nie kontrolują, 
z jaką prędkością poruszają 
się kierowcy. Boleśnie prze-
konało się o tym czworo ko-
lejnych zmotoryzowanych. 

Pomimo panującego stanu 
epidemicznego funkcjonariu-
sze Wydziału Ruchu Drogo-
wego świdnickiej komendy 
nie zwalniają tempa. Mimo 
wielu zadań realizowanych 
w czasie służby zapewnienie 
bezpieczeństwa na naszych 
drogach to jeden z priory-
tetów dla funkcjonariuszy 
Wydziału Ruchu Drogowego 
świdnickiej komendy. Po-
mimo ograniczeń w prze-
mieszczaniu się wynikających 
z obostrzeń wprowadzonych 
w związku z koronawirusem,  
zmniejszony relatywnie ruch 
pojazdów niektórych kuru-
jących „prowokuje” do jazdy 
z nadmierną prędkością. Tylko 
w ciągu ostatnich 2 dni świd-
niccy mundurowi zatrzymali 
kolejnych 4 kierowców, którzy 
przekroczyli dozwoloną pręd-
kość o 50 km/h.  Niechlub-
ną rekordzistką okazała  się 
21-letni mieszkanka powiatu 

świdnickiego  zatrzymana  
na terenie gminy Strzegom  
w związku z przekroczeniem  
dozwolonej prędkości o 65 
km/h. kobieta  kierując sa-
mochodem osobowym mar-
ki  Mini Cooper na obszarze 
obowiązywania ograniczenia 
prędkości do 50 km/h, miała 
na liczniku 115 km/h, czyli je-
chał aż o 65 km/h za szybko.   

Mundurowi wszystkim czte-
rem kierującym zatrzymanym 
do kontroli za przekroczenie 
prędkości o ponad 50 km/h 
w terenie zabudowanym za-
trzymali prawo jazdy na okres 
trzech miesięcy. Oprócz za-
trzymania prawa jazdy funk-
cjonariusze ukarali kierujących 
zgodnie z taryfikatorem. 

Świdniccy policjanci wciąż 

apelują do kierowców o roz-
sądek i przypominają, że jedną 
z głównych przyczyn zdarzeń 
drogowych jest przekraczanie 
prędkości. Osoby, które lekce-
ważą obowiązujące limity, na-
rażają siebie i innych uczest-
ników ruchu drogowego na 
niebezpieczeństwo utraty ży-
cia i zdrowia.  

> opr.

Denerwują Cię przepisy?
Byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

DAJ NAM CYNK!
reklama@swidnickie.pl
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